
EMEK EN YÜCE DEĞER

YIL: 9 SAYI: 22 ARALIK 2021

     

SENDİKAMIZDAN 
GREVDEKİ 

İŞÇİLERİNE 

TAM DESTEK

  ŞUBE KONGRELERİMİZ START ALDI



4 BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTIMIZ AZERBAYCAN'DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 THY TEKNİK A.Ş.'DEKİ ÜYELERİMİZİN 
ÜCRETLERİNDE %20 ARTIŞ YAPILDI

12 SENDİKAMIZDAN ÜYELERİMİZE VE 
EŞLERİNE EĞİTİM PROJESİ

34 GENEL YÖNETİM 
KURULUMUZDAN GREVDEKİ 
MASTAŞ İŞÇİLERİNE TAM DESTEK

56 Av. Gupse Nur KURT
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE 
FAZLA ÇALIŞMA

26 GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ
HAK-İŞ 46. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİNE KATILDI

44 SENDİKAMIZDAN AKDENİZ'DE 
YOĞUN ZİYARET TRAFİĞİ

60 ŞUBE VE BÖLGE 
TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI
Özdemir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri

İşçileri Sendikası
RESMİ YAYIN ORGANIDIR

YIL: 9 SAYI: 22

ÜCRETSİZDİR

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI ADINA
SAHİBİ

YUNUS DEĞİRMENCİ
GENEL BAŞKAN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
FERHAN ÖNER

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
BURÇİN URAL

EĞİTİM UZMANI

BASIM TARİHİ
ARALIK 2021

YAZIŞMA ADRESİ
ÇUKURAMBAR MAHALLESİ 1476. SOKAK 

NO: 6 ÇANKAYA /ANKARA
TEL: 0312 417 84 41-42-43

FAX: 0312 418 82 24
info@ozcelikis.org
www.ozcelikis.org

GRAFİK-TASARIM
ZENİT YAYINCILIK

BASKI
SEMİH OFSET



Ön cephede çatışan komutan misali, üretimin en ön safında 
yer alan emekçilerin enflasyona ve döviz kurunun insafına terk 
edilmemesi en büyük dileğimiz, en büyük mücadelemizdir.

Alın teriyle ailesinin geçimini sağlayan emekçiler başta olmak 
üzere tüm milletimiz, bugün gelinen noktada faiz, döviz kuru ve 
enflasyon sarmalında, adeta ayakta ve hayatta kalma mücade-
lesi vermektedir.

Enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların bütün 
yükü vatandaşın, dolayısıyla emekçilerin omuzlarına binmiştir.

Döviz kurunun, dolayısıyla mutfaktaki ateşin, acilen söndü-
rülmesi, enflasyon canavarının nefesinin kesilmesi aciliyet 
arz etmektedir.

Başta temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere tüm mal ve 
hizmetlere yapılan fahiş zamların daha da üzerinde, çalı-
şanların ücretlerine de zam yapılması bir zorunluluk haline 
gelmiştir.

İnsanımız, içinde bulunduğu geçim sıkıntısı girdabından bir an 
evvel çıkarılmalıdır.

Ücretleri günden güne eriyen çalışanların, meramına, derdine 
acilen merhem olunmalıdır.

Devletimiz ve işverenler tüm imkânlarını seferber ederek, 
emekçinin alın terine biçtiği değeri bir an önce artırmalıdır.

Her zorlu dönemde fedakârlık yapmaktan geri durmayan 
emekçilere karşı, bu kez de işverenlerin elini taşın altına 
koymasını bekliyoruz.

Biz kazandırıyorsak, kazanmalıyız da. 

Kazananlar artık kazandırmasını da bilmeli ve bunu hayata 
geçirmelidir.

Emekçiler olarak dayanacak gücümüz de, tahammülümüz 
de kalmamıştır.

Pastayı büyüten emekçilere, pastadan hakkı olan pay veril-
melidir.

Emekçilerin taşıdığı yükün bir ucundan da artık işverenler 
de tutmalıdır.

Bıçak kemiğe dayanmadan, tabir-i caizse, kurbağanın gözü 
patlamadan dereye su verilmelidir.

ÖZÇELİK-İŞ ENGEBELİ YOLLARI AŞTI, ŞİMDİ HIZ ALMA 
ZAMANI GELMİŞTİR

Az önce bahsettiğim uyarıların hiçbirisi dilek veya temenni değildir.

Bunun için ne gerekiyorsa yapıyor ve emekçinin hak ettiğini al-
ması için büyük bir mücadele veriyoruz.

Özçelik-İş Sendikası olarak, başta üyelerimiz olmak üzere tüm 
çalışanların hak ettikleri ücretleri alabilmeleri için canla başla 
çalışıyor, sahada, masada kısacası her platformda işçinin sesi 
ve nefesi olmayı sürdürüyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanındaki işletmelerde alın teri ve akıl 
teri akıtan, bileğinin ve aklının gücünü kullanarak ailesinin 

rızkını kazanan emekçi kardeşlerime hizmet etmeyi bugü-
ne kadar, her daim büyük bir heyecanla, aşkla yaptık ve 
yapmaya devam ediyoruz.

Gerek pandemi öncesinde gerekse pandeminin yoğun olduğu 
dönemlerde üyelerimiz adına sendikacılığın her alanında nice 
başarılı işlerin altına imzalar attık.

Onbinlerce üyemizden aldığımız güçle, onların dualarıyla sen-
dikamızı güzel günlere taşıdık.

Makam ve mevkileri sadece emekçiye hizmet yolunda kullanıp, 
üyelerimizin gönlüne girebilmenin derdiyle durmadan, soluk-
lanmadan koştuk, koşturduk.

İşçiye hizmet etmeyi ibadet bilip, bu niyetle çalıştık, çabaladık.

Bugün geldiğimiz noktada sendikamız, neredeyse bütün 
engebeleri aşmış ve özellikle örgütlenme yönünden hız ka-
zanacağı bir döneme gelmiştir.

Bu nedenle sendikamızın kaybedecek, boşa harcayacak bir 
dakikaya bile tahammülü yoktur. 

Sendikamızın mevcut hali bu iken, bir seçim sürecinin içerisine 
girmiş bulunmaktayız.

Karabük, Anadolu ve Avrupa Havacılık Şubelerimiz kongrelerini 
birlik, beraberlik ve huzur içerisinde tamamladık. 

Demokratik bir ortamda delegelerimiz oylarını kullanırken, bay-
rak değişimleri de şükürler olsun ki, kavgasız, gürültüsüz, sancı-
sız bir şekilde gerçekleştiriliyor. 

Geçmişte olduğu gibi, 2022 Haziran’ına kadar sürecek olan bu 
kongrelerin enerjimizi tüketmesine, üyelerimiz için harcama-
mız gereken enerjinin kısır çekişmelere harcanmasına asla mü-
saade etmedik, etmeyeceğiz.

Tek odak noktamız, Özçelik-İş’in dolayısıyla üyelerimizin 
mutlu ve huzurlu geleceklerini inşa etmek olacaktır.

Bölmeyi değil, bütünleştirmeyi, ayrıştıran değil, birleştiren 
olmayı seçerek kutlu yolculuğumuzu sürdürmeye devam 
edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Burada asli olan Özçelik-İş Sendikası’dır.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu bilinçle ha-
reket ederek, kişisel menfaat ve hırsları uğruna sendikayı 
aracı olarak kullanmak isteyenlere fırsat vermeden üyeleri-
mize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Sendikamızın hızına hız katarak, bizleri bekleyen düşük ücretli, 
güvencesiz çalışanları da sendikamızın şemsiyesi altına topla-
yarak, çalışanların başını önüne eğdirmeden, alnımız ak, başı-
mız dik bir şekilde, doğru bildiğimiz yoldan sapmadan üyeleri-
mize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021 yılının alın teri akıtan emekçi 
kardeşlerime, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve 
esenlik getirmesini diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Yunus  Değirmenci
Hak-İş Konfederasyonu 

Genel Başkan Yardımcısı 
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı

Kıymetli Emekçi Kardeşlerim,
Değerli Dava Arkadaşlarım...

Koskoca bir yılı, salgının getirdiği zorlukların gölgesinde, çalışma hayatı 
ve sendikal yaşamdaki yeni gelişmelerin ışığında, ülkemiz ekonomisin-
deki olumsuzlukların etkisi altında geride bıraktık. 

Büyük umut ve beklentilerle girdiğimiz ve arkamızda bıraktığımız 2021 
yılı, maalesef insanlık ve ülkemiz adına pek de iç açıcı geçmedi. 

2021 yılında başlıca temennimiz, nice canlarımızı alan, işimize aşımı-
za engeller çıkaran, bütün yaşam alışkanlıklarımızı bozan pandeminin 
sona ermesiydi.

Etkileri azalmış olsa da henüz bitmeyen, varlığını sürdüren pandeminin 
tamamen ortadan yok olup gitmesi, yeni yıldaki yine en büyük dileğimiz 
olarak gönlümüzdeki yerini aldı.

İyilik ve güzelliklerin ortaya çıkması adına taşıdığımız bütün umutları-
mızı, 2022 yılına taşımaktan başka çaremiz kalmadı. 

Bu vesileyle yeni yılın; pandeminin bittiği, üretimin, istihdamın arttığı, 
barış ve huzurun hakim olduğu, emekçilerin alın terinin karşılığını aldığı 
bir yıl olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Sevgili Dostlar,

Salgının baş gösterdiği 2020 Mart ayından bu yana olağanüstü dönem-
lerden geçtiğimize hep birlikte şahitlik ettik.

Milyonların evlerine kapandığı bir dönemde, insanların evlerinden ça-
lışmaya başladığı bir süreçte, siz değerli metal işçilerinin canı pahasına 
tezgâh başlarında çalışmaya devam etmesi gerçekten takdire şayan bir 
gelişme olarak karşımıza çıktı.

Pandemide milletimizin sağlığı açısından kilit bir rol üstenen sağlık 
çalışanlarının üstün gayret ve çabalarının yanında, özellikle metal 
emekçilerinin işyerlerini ve ülkemiz ekonomisini ayakta tutabil-
mek için ortaya koymuş olduğu özverili ve fedakar çalışmaları öne 
çıkmıştır.

Bu zorlu sürecin kahramanlarının sağlık çalışanları olduğu kadar, metal 
emekçileri olduğu da unutulmamalıdır. 

Bu vesileyle pandemide canını, sağlığını hiçe sayarak, fabrika bacala-
rının tütmesini, çarkların dönmesini sağlayan tüm metal emekçisi kar-
deşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Böylesi fedakar çalışmalarıyla ülkenin adeta taşıyıcı kolonu görevi 
gören emekçilerin, bu emeklerinin karşılığını alması, yaşadığımız 
hayat pahalılığı içinde acil bir gereklilik haline gelmiştir.

Başkanın Mesajı

Emekçinin 
Taşıdığı Yükün 
Bir Ucundan da 

İşverenler 
Tutmalıdır



Sendikamız Özçelik-İş’in Başkanlar Kurulu 
Toplantısı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin 
başkanlığında, Konfederasyonumuz Hak-
İş’in Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman 
Yıldız’ın, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, 
Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ile tüm 
şube ve bölge başkanlarımızın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Azerbaycan ve buradaki sendikalar ile olan 
ikili ilişkilerden ülkemizin gündemine, ça-
lışma hayatındaki gelişmelerden sendikalar 
çalışmalara ve işyerlerimizdeki mevcut duru-
ma kadar birçok konunun değerlendirildiği 
Başkanlar Kurulumuz tarafından bir sonuç bir 
bildirgesi de yayınlandı.

Bildirgede şu açıklamalara yer verildi:
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Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da bir dizi temaslarda bulunarak, bir takım ziyaretler 
gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ilk olarak, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı Dr. 
Osman Yıldız, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ile Şube ve 
Bölge Başkanlarımız Azerbaycan’ın merhum milli lideri Haydar Aliyev’i kabri başında ziyaret ederek, dualarla yad etti.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
AZERBAYCAN’DA  BİR DİZİ TEMASLARDA BULUNDU

Genel Başkanımız Değirmenci ve Başkanlar Kurulumuzdan 

oluşan heyetimiz, ziyarette sendikamızın çelengini anıt mezara 

bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

KARDEŞ SENDİKALARA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aliyev’in mezarına yapılan ziyaretin ardından Genel Yönetim 

Kurulumuz Azerbaycan’da faaliyet gösteren metal sendikasına 

ve konfederasyona ziyaret gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Azerbaycan Sendikalar Federasyonu ve Milletve-

kili Sattar Mehbaliyev ve Azerbaycan Metal Sendikası Başkanı 

Bakır Yusifov ile bir araya gelerek, sendikalar arası işbirliği ko-

nusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Karşılıklı iyi niyet açıklamalarının yapıldığı ziyaretlerde tıpkı iki 

ülke ilişkilerinin artırıldığı gibi sendikalar arası işbirliğinin de ar-

tırılması gerektiği noktasında mutabık kalındı.
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       İSTANBUL ANADOLU HAVACILIK ŞUBE                    BAŞKANLIĞINA OKAN ÖDEMİŞ SEÇİLDİ

Şube Kongresinde delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu 
alan Okan Ödemiş, Şube Başkanlığına seçildi.

Anadolu Havacılık Şubemizin Genel Kuruluna, Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile birlikte Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel 
Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Avrupa Havacılık Şube Başkanımız 
Hakan Kamaş, Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, İstanbul 1 
Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Gebze Şube Başkanımız 
Şerafettin Koç, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, 
Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Çolak, İstanbul Anadolu Havacı-
lık Şube Başkanlığı görevini devreden Arif Doğduay ile çok sayı-
da delegemiz katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Ferhan Öner’in 
yaptığı Genel Kurulda, Genel Başkanımız Değirmenci, çalışma 
hayatından ülke gündemine ve sendikamızın çalışmalarına yö-
nelik olarak bir değerlendirme konuşması yaptı.

Konuşmasında ‘Ülkemiz, gerek ekonomik, gerek toplumsal, gerek-
se siyasal anlamda ciddi bir sınavdan geçmekte, son yıllarda adeta 
olmak ya da olmamak mücadelesi vermektedir’ ifadesini kullanan 
Genel Başkanımız Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞINA ACİL ÇÖZÜM 
BULUNMALI’

‘Bir yanda pandeminin getirdiği ağır ekonomik ve sosyal ko-
şullar, bir tarafta gizliden ve açıktan oynanan oyunlarla Tür-
kiye’yi köşeye sıkıştırma girişimleri, milletimizi, çıkılması zor 

bir girdabın içerisine sokmuştur. Alın teriyle ailesinin geçimini 
sağlayan emekçiler başta olmak üzere tüm milletimiz, faiz, dö-
viz kuru ve enflasyon sarmalında, adeta ayakta kalma mücade-
lesi vermektedir. Döviz kurunun, dolayısıyla mutfaktaki ateşin, 
acilen söndürülmesi, enflasyon canavarının nefesinin kesilmesi 
gerekmektedir. 

Başta temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere tüm mal ve hizmet-
lere yapılan fahiş zamlarda olduğu gibi, çalışanların ücretlerine 
de aynı oranlarda zam yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

‘MÜJDE VERMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM’

‘Pandeminin ağır şartları altında THY Teknik’te ücret protokolü-
ne, istemeyerek de olsa evet demek durumunda kaldık. Yaşam 
standartlarımızı aşağı çeken bu protokole rağmen, asla umut-
suzluğa düşmedik. İnancımızı asla kaybetmedik. Kayıplarımızı 
telafi etmeyi boynumuzun borcu bildik ve buna göre hareket 
ettik. Hepinizin bildiği gibi, düşen ücretlerden %10’luk bir iade-
yi Temmuz ayının başında almayı başardık. Ekim ayı itibariyle 
de üyelerimizin ücretlerinde tekrar bir yüzde 20’lik artış yapıl-
masını sağladık.  Yüzde 10’luk ve yüzde 20’lik artışlara rağmen 
hala devam eden ücret kaybınızı da gidermek için girişimle-
rimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Ücret düşüşünden kaynaklı 
geriye kalan kayıplarınızın telafi edilmesine yönelik çok yakın 

zamanda bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyo-
rum. Yine devam eden toplu iş sözleşmemizle ilgili olarak daha 
önce işverene yapmış olduğumuz ücret teklifini günün şartla-
rına göre yeniden değerlendirerek, belirleyeceğimiz bir oranla 
tekrar masaya oturacağız. Hayat pahalılığı karşısında inşallah 
üyelerimizin yüzünü güldürecek bir sonuçla bu süreçten alnı-
mızın akıyla çıkacağız.’

ÖDEMİŞ: ‘EMEĞİN EN YÜCE DEĞER OLDUĞUNU HER ZAMAN 
HATIRLATACAĞIZ’

Oy verme işlemleri öncesinde şube başkan adayı olarak bir 
konuşma yapan Şube Başkanımız Okan Ödemiş ise, ‘Sendi-
kamızın ‘Emek En Yüce Değer’dir gibi çok önemli ve güzel bir 
moddosu var. Bu anlayışı her zaman her platformda hatırlata-
cağımızdan emin olabilirsiniz. THY Teknik A.Ş’de her bir çalışa-
nın derdini dert edinerek ekibimle birlikte çok verimli çalışma-
ların altına imza atacağız’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İstanbul Anadolu Havacılık Şubemizin 
yeni yönetimi için delegelerin oy kullanma işlemi başladı. Şube 
Başkanlığına Okan Ödemiş seçilirken, Şube Sekreterliğine ise 
Tahsin Topak, Mali Sekreterliğe Burak İhsan Aydoğan, Teşkilat-
landırma Sekreterliğine Yasin Bilgin, Eğitim Sekreterliğine Ha-
lim Sefa İmeryüz seçildi.

İstanbul Anadolu Havacılık Şube Başkanlığımızın 

2. Olağan Genel Kurulu, 5 Aralık 2021 Pazar Günü İstanbul 
Titanic  Business Otelin toplantı salonunda yapıldı.
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SENDİKAMIZIN EFSANEVİ LİDERİ TÜRKER 
MEZARI BAŞINDA ANILDI

Sendikamızın eski Genel Başkanlarından Metin Türker, 
vefatının 24. yılında, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci ile Genel Yönetim Kurulumuz ve Karabük Şu-
bemizin katılımıyla mezarı başında yad edildi.

6 Aralık 1997’de hayatını kaybeden Türker için, Öğlebeli Ma-
hallesi’ndeki anıt mezarı başında Yasin-i Şerif okunarak, dua 
edildi.

Anma törenine Türker’in ailesinin yanı sıra Sendikamız Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük 
Belediye Başkanı Rafet Vergili, Genel Başkan Yardımcımız Re-
cep Akyel, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Karabük Şube 
Başkanımız Kenan Yılmaz ile şube yöneticilerimiz, temsilcileri-
miz ve KARDEMİR çalışanları katıldı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türker’in 
mezarı başında yaptığı konuşmada ‘Metin abi kabrinde rahat 
uyusun. Onun evlatları, yetiştirdiği sendikacılar bize emanet 
ettiği Özçelik-İş ile Hak-İş’i Türkiye’nin en büyük konfederasyo-
nu ve sendikası olması yolunda birlik ve beraberlik içerisinde 

çalışıyor. Onun mücadeleci sendikacılık anlayışınızı kendimi-
ze rehber edinerek çalışmalarımıza yön veriyoruz’ ifadelerini 
kullandı.

Değirmenci, Türker’in unutulmaması için Sendikamızdaki eği-
tim salonuna isminin verildiğini aktardı.

Tören, Türker’in mezarına çiçek bırakılmasıyla son buldu.

ŞUBE YÖNETİMİ VE TEMSİLCİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz daha sonra Karabük 
Şubemiz tarafından merhum Genel Başkanımız Metin Tür-
ker’in anısını yaşatmak amacıyla açtığı fotoğraf sergisini gezdi.

Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, son olarak Karde-
mir işyeri baştemsilciliğinde temsilcilerimizle bir araya gele-
rek, sohbet edip, istişarelerde bulundu.

Değirmenci, yeni şube yönetiminin ve temsilcilerinin yakala-
mış olduğu birlik ve beraberlik ruhundan duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, şube yönetimimize ve temsilcilerimize 
tavsiyelerde bulundu.

Sendikamızın efsanevi lideri Metin Tür-
ker’in ismi sendikamızın genel merkezinde-
ki konferans salonuna verildi. 

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci başkanlı-
ğındaki Genel Yönetim Kurulumuzun aldığı ka-
rar üzerine sendikamıza büyük emekleri geçen 
ve Türk sendikal yaşamında kalıcı izler bırakan 
Türker’in ismi, sendikal eğitimlerin verildiği 
konferans salonumuzda yaşatılacak.

Ahde vefanın bir göstergesi olarak böyle bir 
karar aldıklarını kaydeden Genel Başkanımız 
Değirmenci, “Metin Türker ağabeyin, gerek 
sendikamız, gerekse ülkemiz açısından ismi 
büyük bir anlam taşıyor. Ortaya koymuş oldu-
ğu mücadele ruhu hala dün gibi hafızalarımız-
daki yerini koruyor. Bizler onu her fırsatta anı-
yor, onun geride bıraktığı değerlere her fırsatta 
sahip çıkıyoruz. Onun isminin ve mücadelesi-
nin gelecek nesillere aktarılması için böyle bir 
karar aldık. Sendikamıza hayırlı olsun” dedi.

EFSANEVİ LİDERİMİZ METİN TÜRKER’İN İSMİ 
GENEL MERKEZİMİZİN 

KONFERANS SALONUNDA  YAŞATILACAK
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Sendikamız tarafından hayata geçirilen, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen “Metal Sektörü 
Çalışanlarının İş Aile Yaşam Dengesinin İyileştirilmesi” pro-
jesi Antalya’da gerçekleştirildi.

Proje tanıtım toplantımız 20 Ekim 2021 tarihinde Antalya’da ya-
pıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 80’den fazla üyemizin ve 
eşlerinin katılımıyla yapılan toplantıda açılış konuşmasını Sen-
dikamızın Genel Başkanımız Yunus Değirmenci gerçekleştirdi.

Sendikamız, üyelerimizin refah düzeylerini iyileştirmek, cinsiyet 
eşitliğine yönelik farkındalığı arttırmak, sendikanın program, 
politika ve uygulamalarına toplumsal cinsiyet bakış açısını yan-
sıtmak ve iş ve aile yaşamının uzlaştırılarak çocuk bakımının eş-
ler arasında eşit bir şekilde paylaştırılmasına temel oluşturacak 
zihinsel dönüşümün sağlanması için bu projeyi oluşturdu.

Proje kapsamında metal sektöründe çalışanların eğitimlerle iş 
ve aile yaşamı dengesini sağlayarak kadınların karar alma me-
kanizmalarında yer almalarının önündeki en önemli engeller-
den birisi olan iş-yaşam dengesizliğini kaldırmak amaçlandı.

Genel Başkanımız Değirmenci yaptığı açılış konuşmasında 
“Son dönemde çalışma hayatından ekonomiye, sosyal yaşam-

dan sendikal faaliyetlerimize kadar birçok alanda, değişim ve 
dönüşüme, hep birlikte şahitlik ettik. Bu salgın süreci, tüm dün-
yada üretimi, tüketimi, ticareti, yatırımları ve haliyle çalışma 
hayatını derinden etkilemiş ve kapanması zor yaralar açmıştır. 

Ağır çalışma koşullarımıza bir de pandeminin yükü eklenmiş, tabir-i caizse sırtımızdaki kamburu bedenimiz taşıyamaz hale gelmiş-
tir. Salgın şartlarının en ağır olduğu dönemlerde bile, canı pahasına tezgâhına sımsıkı sarılan, işine, aşına sahip çıkan siz değerli 
üyelerimiz, dün ve bugün olduğu gibi yarın da, ülkemizi, hayalini kurduğumuz güzel günlere taşıyacaklardır” ifadelerini kullandı.

Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğitimleri tamamlanan ilk grubumuzun daha donanımlı bir şekilde buradan ayrılacak olmasının haklı gururunu, ikinci grubumuzun 
ise alacakların eğitimlerin heyecanını yaşıyorum.  Bugün karşımdaki bu güzel fotoğrafı bizlere gösteren Yüce Allah’a şükürler olsun. 

VE EŞLERİNE EĞİTİM PROJESİ
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“SENDİKAL EĞİTİM KONUSU, HER ZAMAN ANA GÜNDEM 
MADDEMİZ”

“Göreve geldiğimizden bu yana sendikal eğitim konusu, her za-

man ana gündem maddemizi oluşturdu. Gerek yüzlerce kişinin 

katılım sağladığı dev eğitim seminerleriyle gerekse lokal bazlı iş-

yerlerinizde ve genel merkezimizde yaptığımız eğitimlerle, bilinçli 

bir sendikal harekete ve çalışma hayatına katkı sunmaya çalıştık. 

Bugüne kadar üyelerimiz ve teşkilatımız için, kendi öz kaynakları-

mızla birçok eğitim programları düzenlemiştik. Bugün geldiğimiz 

noktada, sendikamızın öz kaynaklarından başka, kaynakların da 

üyelerimiz için kullanılmasının yollarını açmış bulunmaktayız.

Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ve 

Norveç Büyükelçiliğinden hibe yoluyla aldığımız kaynağı, çeşitli 

eğitimlerimiz için kullanmış, bu yeni dönemin huzur ve mutlu-

luğunu yaşamıştık.

Şimdi ise, yine bir hibe yoluyla elde ettiğimiz kaynak sayesinde, 

siz değerli üyelerimizle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Metal 

Sektörü Çalışanlarının İş-Yaşam Dengesinin İyileştirilmesi Pro-

jesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklen-

mektedir. Projemizle; Müzakere görüşmelerinde iş-aile yaşamı 

dengesinin ele alınmasına yönelik sendikal bilgi ve araçlarının 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde projemizle Metal 

sektöründe çalışanların  iş ve aile çatışmasını ortaya koyarak 

eğitimlerle iş ve aile yaşamı dengesinin sağlanmasını amaç-

lanmaktayız. Bunun sonucunda da iş ve aile yaşamı dengesi-

nin sağlanmasıyla, kadınların karar alma mekanizmalarında 

daha fazla yer almalarına katkı sağlamış olacağız. Bu hedeflere 
ulaşmak için de siz değerli üyelerimize ve eşlerinize İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Stres Yönetimi, Aile İçi İletişim, İş-aile Yaşamı Dengesi, 
Farkındalık, Empati,  Liderlik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ko-
nularında ileri düzey eğitim verilerek iş-yaşam dengesinin sağ-
lanması konusunda önemli adımlar atacağız.

Birinci grubumuza bu eğitimleri verdik ve bu salondan nitelikli 
bilgilerle ayrılacaklarını düşünüyoruz. İkinci grubumuz da iki 
gün süreyle aynı eğitimleri alıp, iş aile yaşam dengesi hususun-
da çok önemli bilgilerle buradan ayrılacaklar Avrupa Birliğinin 
en önemli gündem maddesini oluşturan konulardan birisi olan 
İş ve aile yaşamının uyumu konusu hakkında sendikamız tara-
fından bir proje geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konu-
sunda kadın ve erkeklerin birlikte eğitim alması çok önemlidir.

 Yine projemiz kapsamında eğitime katılan siz değerli üyeleri-
mize ve eşlerinize verilen koçluk çalışmalarıyla sendikamız bü-
yük bir yeniliğe imza atmaktadır.

“BU PROJE, ÜYELERİMİZE VERDİĞİMİZ DEĞERİN, AÇIK VE 
NET İFADESİDİR”

Bu proje, teşkilat içi enerjimizin boş işlere değil, üyelerimize har-
candığının bir göstergesidir. Bu proje, üyelerimize verdiğimiz de-
ğerin, açık ve net ifadesidir. Bu proje, bütün sorunlarını çözmüş, 
geleceğe güvenle bakan bir sendikanın varlığının habercisidir. 
Bu proje, bütün dertlerini geride bırakmış, kadrolaşma derdi ol-
mayan, bölgeler arası iletişimde kopukluğu bulunmayan, Hak-İş 
ile el ele, omuz omuza yol yürüyen, siyasetle bir derdi kalmayan, 

maddi en ufacık bir sorunu bile olmayan bir sendikanın, üye-
lerine katkı sunma derdinde olduğunun göstergesidir. Bu vesi-
leyle projemize finansal olarak destek veren Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum” 
ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Proje koordinatörümüz Fulya Pı-
nar Özcan projenin takdimini yaptı. Projenin genel ve özel hedef-
lerine ilişkin bilgiler veren Özcan, projenin hedeflerinin Müzakere 
görüşmelerinde iş-aile yaşamı dengesinin ele alınmasına yönelik 
sendikal bilgi ve araçlarının geliştirilmesi, metal sektöründe çalı-
şanların  iş ve aile çatışmasını ortaya koyarak eğitimlerle iş ve aile 
yaşamı dengesinin sağlanması ve İş ve aile yaşamı dengesinin 

sağlanmasıyla kadınların karar alma mekanizmalarında daha 
fazla yer almalarının sağlanması olduğunu söyledi.

Projenin özel hedeflerinin Özçelik-İş üyesi metal sektörü çalı-
şanları ve eşlerinden seçilecek olan toplam 80 kişiye kapsamlı 
eğitim verilmesi, çalışanların, aileleri, özel hayatları ve iş hayat-
larının uzlaştırılmasının nasıl geliştirileceği konusunda daha 
geniş kitleler arasında farkındalığı artırmak olduğunu söyleyen 

Özcan, projenin beklenen çıktıları ve sonuçlarının neler olaca-

ğını katılımcılarla paylaşarak kadın işçilerin iş ve aile yaşamını 

uzlaştırma konusunda eğitim yoluyla yeteneklerinin geliştiril-

mesi ve koçluk yoluyla üst düzey pozisyonlara yükselebilmeleri 

için becerilerinin arttırılmasının önemine vurgu yaptı.
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Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Ferhan Öner, Kadın Ko-

mite Başkanımız Burçin Ural, Kadın Komite Başkan Yardımcımız 

Rumeysa Sert, Proje Koordinatörümüz Fulya Pınar Özcan, Hacı 

Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve 

Özaydın, Aile Danışmanı ve Çocuk Gelişim Uzmanı Özlem Küçük-

fırat ve eğitim uzmanları ile sendikamız üyeleri ve eşleri katıldı.

Eğitim Programı Genel Başkan Yardımcımız Ferhan Öneri’in açı-

lış konuşmasıyla başladı.

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasının önemine vurgu yapan 

Öner, konuşmasında: “Üyelerimizin hem iş hayatında hem de 

sosyal yaşamlarında huzur ve refahın hâkim olabilmesi için Öz-

çelik-İş Sendikası olarak, yepyeni bir eğitim projesini bugün siz-

lerin katılımıyla hayata geçirmiş bulunmaktayız. Sendika olarak 

son derece önem verdiğimiz bu eğitim seminerimizde ‘İş Sağlığı 

ve Güvenliği, Stres Yönetimi, Aile İçi Etkin İletişim, Çalışma İliş-

kilerinde Sendikal Stratejiler ve Örgütlülük Kültürü, Farkındalık, 

Liderlik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” gibi gündelik hayatımızı 

kolaylaştıracak birçok konu başlığında sizlere değerli hocaları-

mız aracılığıyla eğitimler vereceğiz. Sizleri bugün, eşleriniz ha-

nımefendilerle birlikte ağırlamaktan, bir dizi eğitimlerle birlikte 

misafir etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek 

istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖZÇELİK-İŞ SADECE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALAYAN 
BİR SENDİKA DEĞİLDİR”

Öner: “Bu proje, aslında sadece toplu iş sözleşmesi imzalayan 

bir sendika olmadığımızın ve sadece toplu sözleşme imzalayan 

bir sendika olmak istemediğimizin en güzel örneklerinden biri 

olduğunun çabası ve ispatı olduğu düşüncesindeyim. Üyeleri-

mizin hayatının her alanında yer alabilmek, her sıkıntısına çö-

züm yolları geliştirebilmek adına başlattığımız çalışmaların bir 

meyvesi olarak, bugün bu eğitim seminerimizi gerçekleştiriyo-

ruz. İnanıyorum ki, bu eğitimlerimiz, sizlerin düşünce ve duygu 

dünyasına birçok değer katacak, iş ve sosyal hayatınıza farklı bir 

pencereden bakabilmenizin önünü açacaktır.

İŞ-AİLE YAŞAM DENGESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
PROJEMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sendikamız tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse 
edilen, “Metal Sektörü Çalışanlarının İş-Aile Yaşam Dengesinin İyileştirilmesi” projemiz 18-22 
Ekim 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti.

Umudumuz ve hedefimiz; her biriniz, buradan döndüğünüzde 
iş hayatınızda, sosyal yaşamınızda karşılaştığınız stresle daha 
kolay baş edebilmeniz, her konuda liderlik edebilme özgüve-
niyle hareket edebilmeniz, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
daha da bilinçli olmanızdır. Alacağınız her bir dersin, hayatını-
zın bundan sonraki evresinde sizlere yol gösterici olmasını, hat-
ta kurtarıcı olmasını umuyor ve hedefliyoruz.

Burada bulunan tüm misafirlerimizin tüm katılımcılarımızın 
alacağı eğitimler konusunda hevesli ve heyecanlı olduğunu 
görmek ise bu eğitimlerin hayatınızda güzel izler bırakacağına 
olan inancımızı kuvvetlendirmektedir. Bu inançla eğitim semi-
nerimizin sendikamızın aydınlık geleceğine de katkı sunmasını 
diliyorum.

Özçelik-İş Sendikası olarak, eğitimin önemine hep inandık, eği-
timi olmazsa olmazlarımız arasında gördük ve bugüne kadar 
bu bilinçle çalışmalarımıza yön vermeye çalıştık. Bugüne kadar 
yüzlerce kişinin aynı anda katıldığı gerek dev eğitim seminer-
leriyle, gerek lokal bazlı işyeri eğitimleriyle, gerekse de genel 
merkezimizin konferans salonunda üyelerimize, teşkilat men-
suplarımıza ve eşlerine çok çeşitli başlıklarda eğitimler verdik.

Hem sendikamızın öz kaynaklarıyla hem de projelerle, Avrupa 
Birliği teşvik ve hibeleri yoluyla elde ettiğimiz mali kaynaklarla, 
bu eğitimlerimizin artarak devam edeceğini buradan sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Yine eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda, 
pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız üyelerimi-
zin üniversitede okuyan çocuklarına yönelik olan eğitim bursu 
uygulamamızı da, bu yıl yeniden hayata geçirdiğimizin bilgisini 
de sizlere vermek istiyorum.
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Özçelik-İş Sendikası olarak üyelerimizin her zaman yanında 
olma gayretiyle hareket ediyor, bu yönde çeşitli projelerin altına 
imzalar atıyoruz. Bizler biliyoruz ki, sizlerin mutluluğu sadece iyi 
yapılmış bir ücret sözleşmesinden geçmemektedir. Hayatın her 
aşamasında karşılaştığı zorluklarda yanında olan bir sendika is-
tediğinizi biliyor ve buna göre hareket etmeye çalışıyoruz.

“SENDİKAMIZIN GÜCÜNE, VARLIĞINA, EMEKLERİNE 
İNANMANIZI İSTİYORUM”

Eğitimlerimizi, bu güzel buluşmaları, bu kaynaşma ortamını bu 
nedenle düzenliyor, sizlere katkı sunabilmenin derdiyle çalış-
malarımızı yapıyoruz. Sizlerden sendikamızın gücüne, varlığı-
na, emeklerine inanmanızı istiyorum. Sizlerden sendikamızın 
her zorlu anınızda yanınızda olma arzusuyla çalıştığını çabala-
dığını bilmenizi istiyorum” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Ferhan Öner’in ardından Proje ko-
ordinatörümüz Pınar Özcan, projenin tanıtımını yaptı.  Projenin 
hedefleri, uygulanacak faaliyetleri ve beklenen sonuçlarına 
ilişkin bilgiler veren Özcan, iş ve aile yaşamını uyumlaştırılması 

projesinin beklenen çıktılarını paylaştı.

Eğitimin ilk gününde konuşmaların ardından Cinsiyet Eşitliği 
konusunda katılımcılar kadın ve erkeklerin varoluştan günü-
müze oluşumlarını irdeleyerek toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve 
eşitliği konusunu özümsedi.

Temel Empati becerileri ve ardından da Aile İçi Etkin İletişim 
konusunda verilen eğitimde, aile içi iletişim ve empati odak-
lı iletişime değinildi. Katılımcıların evlerinde, iş yerlerinde ve 
sosyal ortamlarında daha başarılı ve pozitif ilişkiler geliştire-
bilmelerine ilişkin uygulamalar gerçekleştirildi. Üyelerimiz ve 
eşlerinin beraber katıldığı eğitimlerde aynı zamanda İş ve aile 
yaşamı dengesi ve aile olmak konusunda Aile olmanın önemi 
ve dengeler konusunda ise aile için etkin iletişime ilişkin önemli 
bilgiler verilirken, Farkındalık ve Stres Yönetimine ilişkin yapılan 
uygulamalarla ise katılımcıların stres düzeylerini kontrol ede-
bilmelerine önemli oranda katkıda bulunuldu.

Eğitim, katılımcılara yapılan ölçme ve değerlendirme testi ve 
sertifikaların dağıtılmasının ardından sona erdi.

THY TEKNİK A.Ş’DEKİ ÜYELERİMİZİN 
ÜCRETLERİNDE % 20 ARTIŞ YAPILDI

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türk Hava 
Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker 
Aycı ve THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut ile Ata-
türk Havalimanı Genel Müdürlük binasında bir araya geldi.

Görüşmede üyelerimizin talep ve beklentileri ele alınırken, THY 
Teknik A.Ş’deki üyelerimizin Pandemi nedeniyle yaşadıkları ka-
yıplarına ilişkin de karşılıklı mutabakat sağlandı.

Buna göre görüşmede Sendikamızın 7. Dönem Toplu İş Sözleş-
me görüşmelerinde defaatle dile getirdiği kayıpların telafisi hu-
susundaki talepleri kabul edildi.

Bu kapsamda 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bütün 
iş gruplarında üyelerimizin ücretlerinde yüzde 20 oranında ücret 
artışı yapıldı.

Yapılan ücret artışından dolayı memnuniyetini dile getiren Genel 
Başkanımız Değirmenci, “Pandeminin ağır koşullarında üyele-
rimizin yaşadığı hak kayıplarının giderilmesi öncelikli gündem 
maddemizdi. İşveren tarafıyla sürekli olarak bu konuyu görüşe-
rek, bugün çözüme kavuşturmuş olmanın huzurunu yaşıyoruz. 

Ücretlerdeki yüzde 20’lik iyileştirme başta THY Teknik A.Ş’deki 
üyelerimiz olmak üzere işyerimize ve sendikamıza hayırlı olsun” 
açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı 
ise yapılan iyileştirmenin hayırlı olmasını diledi.
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Şube Kongresinde yapılan seçim 
sonucunda, Şube Başkanlığına 
Kenan Yılmaz seçildi.

Kongreye, Konfederasyonumuz Hak-İş’in 
Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamı-
zın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin 
yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, Kara-
bük AK Parti Milletvekilleri Niyazi Güneş, 
Cumhur Önal, Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan 
Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, 
Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, İs-
tanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan 
Şam, Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Ço-
lak, Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin 
Cansu, siyasi partilerin ve sivil toplum ku-
ruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok 

sayıda delegemiz ve üyelerimiz katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardım-
cımız Recep Akyel’in yaptığı Genel Kurul-
da, bir konuşma yapan Genel Başkanımız 
Değirmenci, ülkemizdeki gelişmelerden 
sendikamızın faaliyetlerine kadar birçok 
başlıkta açıklamalarda bulundu.

Ülkemizin dört bir koldan sarıldığını ve 
bugün istiklal ve istikbal mücadelesi ve-
rildiğini belirten Genel Başkanımız De-
ğirmenci, “Beka mücadelesi veren ülkemiz 
bugün, taşeron terör örgütleriyle, orman 
yangınlarıyla, yaptırımlarla, ekonomik sa-
vaşla, diplomatik baskılarla, göçmen akın-
larıyla kuşatılmış durumdadır. 

Tüm şer odaklarının, mavi vatanda do-
ğalgaz ve petrol arayan bir Türkiye’den 
rahatsız oldukları gün gibi ortadadır. Ame-
rika’sından Avrupa’sına tüm güçler, sınır 
boylarımızdaki kanlı ve kirli planlara göz 
yuman pısırık bir Türkiye istemektedir. Bu 
karanlık odakların, gökyüzünde İHA ve Sİ-
HA’larla özgürlüğünü ilan eden bir Türki-

ye’ye asla tahammülleri yoktur. Yerli ve 

milli otomobiliyle yollarda, yerli ve milli 

helikopteriyle gökyüzünde, bağımsız olan 

bir Türkiye istememektedirler. Üreten, 

ürettikçe güçlenen, güçlendikçe söz sahibi 

olan bir Türkiye, bunların uykularını kaçır-

maktadır.” şeklinde konuştu.

“PANDEMİYE RAĞMEN FABRİKANIZIN 
KARINA KAR KATTINIZ”

“Pandemiye rağmen fabrikanızın karına 

kar kattınız. Nasıl ki biz, sizin alın terinizi 

toplu sözleşmelerle yere düşürmediy-

sek, sizler de ekmeğinize sahip çıktınız. 

Bu süreçte KARDEMİR’in, bağlı kuruluş-

larının ve Mescier’in bacası, sizlerin alın 

teri sayesinde tütmüştür ve tütmeye 

devam etmektedir. Sizin alın teriniz, 

Karabük’e ve Türkiye’ye umut olmuş-

tur. Bu vesileyle salgın süreci de dahil 

olmak üzere KARDEMİR’i, bağlı kuruluş-

larını ve Mescier’i bugünlere taşıyan siz 

emekçi kardeşlerime ve KARDEMİR’in ve 

Mescier’in kıymetli yöneticilerine teşek-

kür ediyorum. Var olasınız, sağ olasınız, 

daim olasınız.”

KARABÜK ŞUBE BAŞKANLIĞINA KENAN YILMAZ SEÇİLDİ

Karabük Şube 

Başkanlığımızın 

9. Olağan Genel Kurulu, 

10 Ekim Pazar Günü 

Safranbolu Belediyesi 

Leyla Dizdar Kültür 

Merkezi toplantı 

salonunda 

gerçekleştirildi.
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ŞUBE BAŞKANI YILMAZ: İŞÇİ İRADESİNE DUYULAN SAYGI 
İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kongrede bir konuşma yapan Şube Başkanı Kenan Yılmaz ise, 
“Şanlı çelik işçisinden aldığımız güç ile çıkmış olduğumuz bu 
yolda tek bir hedefimiz vardı. Karabük demir çelik fabrikala-
rından emekli bir dedenin torunu olarak bu topraklarda bizim 
dedelerimiz ve atalarımız tarafından kurulan sendikamızı en iyi 
şekilde temsil edebilmek, tek bir hedefimiz vardı, 1600 derece 
ateşin karşısında alınteri döken şanlı çelik işçisine en iyi şekil-
de hizmet edebilmek ve onları en güçlü şekilde temsil edebil-
mekti. Şükürler olsun ki, temsilcilerimiz ve delegasyonumuz ve 
bize gönül vermiş kardeşlerimizle birlikte el ele, kol kola omuz 
omuza ve yürek yüreğe yürüttüğümüz mücadelemizi tarihi bir 
başarıyla taçlandırdık ve biz kazandık. Şanlı çelik işçisi kazandı. 
Bu zafer hepimiz zaferi, hepimizin başarısıdır. Bu vesileyle çe-
lik işçisinin hür iradesine saygı duyarak, sürecin ilk gününden 
son gününe kadar bu hassasiyeti koruyan ve bizlere bugün bu 
salonda bir demokrasi şöleni yaşatan Hak-İş Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci’ye, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun’a, Re-
cep Akyel’e, Ferhan Öner’e, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu’ya 

sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Seçimler geride kalmış, 
Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube ve Karabük işçisi için yeni bir 
dönem başlamıştır. Bu dönemde hepimize düşen birlik ve bera-
berlik içinde kardeşçe yürümektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karabük Şubemizin yeni yönetimi için 
delegelerin oy kullanma işlemi başladı. Seçimde, Kenan Yılmaz 
şube başkanı seçilirken, Şube Sekreterliğine ise Ali Kaplan, Mali 
Sekreterliğe Hidayet Büyükdoğan, Teşkilatlandırma Sekreterli-
ğine Ali Gürcan Barlas, Eğitim Sekreterliğine İsa Aydın seçildi.

“ÖZÇELİK-İŞ DOĞRU BİLDİĞİ YOLDA HEDEFE 
İLERLEMEKTEDİR”

“Tıpkı Türkiye gibi Özçelik-İş de tüm yalan, iftira ve engelleme-
lere rağmen, doğru bildiği yolda, doğru bildiği hedefe, emin 
adımlarla ilerlemektedir. Bugün, üyesinin derdiyle dertlenen, 
sevinciyle sevinen büyük bir aile yapısına kavuşmuş, yaptı-
ğı sosyal yardımlarla her zaman üyesinin acısında yanında 
olan Özçelik-İş’i getirdim sizlere. Bugün, sizlere Türkiye’nin 
dört bir yanındaki örgütlü işyerlerinde huzur ve barışı tam 
manasıyla sağlamış bir Özçelik-İş’i getirdim. Hak-İş ile, el ele, 
omuz omuza yürüyen, Hak-İş’in mağdur ve mazlumu gözeten 
davasına sahip çıkan bir Özçelik-İş getirdim sizlere. Bugün 
karşınızda, sayısal anlamda büyümekten ve sendikasız nice 
metal işçisine kucak açmaktan başka derdi olmayan bir sen-
dika vardır.”

“İŞÇİ İRADESİNİ ORTAYA KOYACAK DEDİK”

“Bugün geldiğimiz noktada, delege seçimlerinizi demokratik 
bir seçim havasında yapmış olmanızın huzurunu ve mutlulu-
ğunu yaşıyorum. Bizlerden demokratik seçim istediğinizde, yö-
netim kurulumuzu toplayarak, tarafsız kalacağımızın, bu sürece 
karışmayacağımızın kararını aldık. Sizi temsil edecek kişileri se-
çebilmenizin kapılarını sonuna kadar açtık. İşçi iradesini ortaya 
koyacak dedik. Çıkan sonuç, başımızın üstünde dedik. Bugün 
sandıklara yine özgür iradenizin yansıyacak olmasından dola-
yı, bizim için daha mutlu ve bahtiyar bir durum olamaz. Yüce 
Allah, sendikamız için hayati önemde olan Karabük Şubemizin 
seçimlerin hayırlı uğurlu eylesin. ”

GÜN TEK YÜREK VE TEK YUMRUK 
OLMA GÜNÜDÜR

Bizler için asıl olan Özçelik-İş’in varlığını devam ettirmesi, bir-
liğimize, beraberliğimize ve kardeşlik soframıza zeval gelme-
mesidir. Bizler, bugüne kadar makamların, kişilerin gelip geçici 
olduğu bilinciyle sendikacılık yaptık. Bugünden itibaren sizler-
den beklentimiz, enerjinizi, güç ve kuvvetinizi, sendikamız için, 
sendikamıza üye olan emeğin aslanları için harcamanızdır.  
Gün ayrışmak günü değil, bütünleşme günüdür. Tek yürek, tek 
yumruk olma günüdür. İhtiyacımız olan birlik ve beraberliğimizi 
sürdürmemizdir. ”

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AKYEL: “ADI EMEK SOYADI 
ALIN TERİ OLAN ÇELİK İŞÇİSİNE SELAM OLSUN”

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in ‘Ben işçi çocuğuyum evladım’ şii-
rini okuyarak sözlerine başlayan Genel Başkan Yardımcımız Ak-
yel, adı emek, soyadı alın teri olan çelik işçilerine selam olsun” 
diyerek kısa bir selamlama konuşması yaptı.
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İstanbul Avrupa Havacılık Şube Başkanlığımızın 1. Ola-
ğan Genel Kurulu, 29 Ağustos Pazar Günü İstanbul Elite 
World Otel toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Şube Kongresinde yapılan seçim sonucunda, mevcut Şube 
Başkanımız Hakan Kamaş, yeniden Şube Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin 
yanı sıra, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep 
Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Sakarya 
Şube Başkanımız Rıfat Kurt, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız 
Ahmet Çolak, Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, İstanbul 
Anadolu Havacılık Şube Başkanımız Arif Doğduay, İstanbul 2 
Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Kocaeli Bölge Başkanımız 
Arif Çolak ile çok sayıda delegemiz katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun’un 
yaptığı Genel Kurulda, bir konuşma yapan Genel Başkanımız 
Değirmenci, ülke gündeminden sendikamızın ve şubemizin 
faaliyetlerine ile çalışma hayatına ilişkin birçok konuda açıkla-
malarda bulundu.

“Ülkemizin yüzyıl önce verdiği kurtuluş savaşı mücadelesinin 
adeta bir benzerini, bir tekrarını, bugün de yaşamaktayız” diyen 
Değirmenci, “Ülkemize karşı her türlü saldırı ve baskının dozu 
artmıştır. İnanıyorum ki, bu ülkenin evlatları, tüm bu saldırıları da 

püskürtmesini bilecektir. Yüzyıllarca dünyaya hükmetmiş bir 
imparatorluğun bakiyesi olan devletimiz, tüm yıkma ve bölme 
girişimlerini kaldırıp yere çalma güç ve kudretine sahiptir. Tek 
yapmamız gereken, yüreklerimizin toplu vurmasıdır” ifadelerini 
kullandı. 

“SALGIN SORUMLULUKLARIMIZI DAHA DA ARTIRDI”

“Yaklaşık iki yıldır akıbeti belirsiz, tahribatı büyük bir salgın, ya-
şam şartlarımız daha da ağırlaşmıştır” diye konuşan Değirmen-
ci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortaya çıkan küçücük bir virüs, savaş-
larla, terör eylemleriyle, göçmen kriz-
leriyle, kıtlıklarla her geçen gün kaosa 
sürüklenen dünyadaki yangına, benzin 
dökmekle kalmamış, önüne geleni ka-
sıp kavurmuştur. Bu süreçte üyelerimi-
zin hem sağlığına hem de işine-aşına 
zeval gelmemesi gibi, ağır bir sorum-
luluğu taşıdığımızın bilinciyle, hareket 
etmemiz gerekiyordu. Bu dönemin-
de, bir tane bile üyemizin bırakın işsiz 
kalmasını, işsizlik endişesi bile duy-
maması için sadece elimizi değil, tüm 
bedenimizi taşın altına koymaktan geri 
durmadık.”

“YENİ HAKLAR İÇİN MÜCADELEDEN 
ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ”

“THY TEKNİK AŞ’de yeni bir toplu sözleş-
me sürecine girdik. Bu süreçle, kaybolan 
haklarımızı yeniden kazanabilmekle bir-
likte, yeni haklar elde edebilmenin mü-
cadelesini vermekten asla ve asla geri 
durmayacağız. İnanıyorum ki, bugün ve 
yarın, geçmişten daha güzel olacaktır. 
İnanıyorum ki, emekçilere karşı bugüne 
kadar bizi mahcup etmeyen Allah, siz 
kardeşlerimize karşı da mahcup etmeye-
cektir.

“SENDİKAMIZIN GÜCÜNE İNANIN”

“Sizlerden beklentimiz; sendikanızın gü-
cüne inanmanızdır. Sendikamız, işkolu-
nun ikinci, Hak-İş’in üçüncü, Türkiye’nin 
ise 11. büyük sendikasıdır. Türkiye eko-
nomisinin büyümesine çok ciddi katkı-
lar veren 100’den fazla işyerinde faaliyet 
gösteren bir sendikadır. Bu sendika, ih-
racatta ilk 500’e giren işletmelerden en 
az 15 tanesinde etkili-yetkili sendikacılık 
yapmaktadır. 42 binden fazla üyesi ve 
16 şube ve bölge başkanlığıyla, çalışma 
hayatında sözü dinlenen, her konuda 
fikri sorulan bir sendikasıdır. 700 binden 
fazla üyesi bulunan Hak-İş gibi, çalışma 
hayatının ve sosyal yaşamın her alanında 
adından söz ettiren bir konfederasyonun 
sınırsız desteğini alan, bir sendikadır Öz-
çelik-İş.”

“ŞUBEMİZE YENİ YERİNİ EN KISA 
ZAMANDA ALACAĞIZ”

“İnşallah çiçeği burnundaki Avrupa Ha-
vacılık Şubemize de en kısa zamanda, 
sendikamızın adına yakışır bir şube bi-
nası alacağımızın müjdesini de, sizler-
le buradan paylaşmak istiyorum. Yeni 
alacağımız şube binamız, konumuyla, 
fiziksel yapısıyla sizlerin adeta evi, yuvası 
ve buluşma yeri olacaktır. Bu şube, Sen-
dikamızın güzel yarınlarının inşasında, 
başrol oynayacaktır. 

“BİZİM BİRLİĞİMİZ DÜŞMANA KORKU, 
DOSTA GÜVEN VERMELİDİR”

“Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz, düşma-
na korku, dosta güven salmalıdır. Gö-
nüller yapmak gibi bir derdi, kendimize 
dert edindiğimizde, dikenli yolların, gül 
bahçesine dönüşeceğinden kesinlikle 
şüpheniz olmasın. Eğer biz, emekçilere 
hizmet yolunda, bir ve bütün olursak; 
Çölleri bile cennete dönüştürürüz. Biz, 
bir ve bütün olursak, yırtık çullar bile at-
lastan kumaşa döner. Kırılmaz denilen 
sert kayalar, tuzla buz olur. Açılamayan 
kapılar açılır. Aşılmayan dağlar aşılır. 
Böylelikle tüm sorunların üstesinden 
hep birlikte geliriz.”

ŞUBE BAŞKANI KAMAŞ: “İŞÇİNİN 
EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIMIZDAN 
KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

“Emeğiyle hayata tutunan binlerce üye-
lerimizin temsili noktasında taşıdığımız 
emanete sahip çıkabilmenin hassa-
siyetiyle bugün huzurlarınıza gelmiş 
bulunmaktayız” diyerek sözlerine baş-
layan Şube Başkanımız Hakan Kamaş 
ise, “Bizlere inanarak, bu kutsal görevi 

bizlere layık gören, yine şube başkanlı-
ğım süresince desteklerini her daim ar-
kamızda hissettiğimiz Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci’ye ve Genel Yönetim 
Kurulumuza şükranlarımı sunuyorum. 
Her bir arkadaşımın sorunlarını çöz-
meye, iş yerimizde huzur ve refahın in-
şasına katkı sunmaya, sizlerin talep ve 
beklentilerinizin eksiksiz karşılanması 
için gece-gündüz çalışmaya talibim. Ge-
nel Başkanımızın liderliğinde ve Genel 
Merkezimizin öncülüğünde, hiç bir iş 
grubuna ayrım yapmaksızın, tam bir güç 
birliği içerisinde, üzerimize düşen hiçbir 
sorumluluktan kaçmayarak, TEKNİK AŞ 
çalışanlarının refah ve mutluluğu için 
elimizden gelenin fazlasını yapacağımızı 
bilmenizi istiyorum” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından İstanbul Avrupa 
Havacılık Şubemizin yeni yönetimi için 
delegelerin oy kullanma işlemi başladı. 
Seçimde, mevcut şube başkanımız Ha-
kan Kamaş, güven tazeleyerek yeniden 
şube başkanı seçildi. Şube Sekreterliğine 
ise Mustafa Oğuzhan Acar, Mali Sekreter-
liğe Osman Kurt, Teşkilatlandırma Sekre-
terliğine Ali Bilgin, Eğitim Sekreterliğine 
Alper Engelek seçildi.

AVRUPA HAVACILIK ŞUBE BAŞKANLIĞINA 
HAKAN KAMAŞ SEÇİLDİ
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Sendikamı-
zın Genel Yönetim Kurulu, Hak-İş’in 46. Kuruluş yıl dönümü et-
kinliklerine ve Hak-İş Başkanlar Kurulu Toplantılarına katıldı.

Hak-İş Genel Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikler, ilk olarak 
Hak-İş’in kurucu ve eski başkanlarıyla yapılan toplantıyla baş-
ladı.

Düzenlenen tüm etkinliklerde Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Hak-İş Genel Başkan Yar-
dımcıları Yunus Değirmenci, Dr. Osman Yıldız, Mehmet Şahin, 
Av. Hüseyin Öz ve Genel Sekreter Eda Güner hazır bulundu.

22 Ekim 2021 tarihinde ise Hak-İş Başkanlar Kurulu Arslan baş-
kanlığında Hak-İş Genel Merkezi’nde toplandı. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirilen Başkanlar Ku-
rulu toplantısına ise, Hak-İş Yönetim Kurulu ve Hak-İş’e bağlı 
sendikaların Genel Başkanları katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Hak-İş’e girişinde Genel 
Başkan Arslan ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri ile Hak-İş Afet 

Komitesi tarafından oluşturulan 20 kişilik lider ekibin yer aldığı 
HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi karşıladı.

Başkanlar Kurulu programının açılışında Hak-İş’in son bir yıllık 
faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi izlendi.

Başkanlar Kurulu, Arslan’ın açılış konuşması ile başladı. Ars-
lan’ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanımız Süleyman 
Soylu, Başkanlar Kurulu üyelerimize hitap etti.

“SENDİKAL HAREKETİN ÖNCÜSÜ HAK-İŞ 46 YAŞINDA”

Arslan yaptığı konuşmasında, Sendikal Hareketin Öncüsü Hak-
İş’in 46 yaşında olduğunu belirterek, “Hak-İş yarım asırlık ulu bir 
çınara dönüştü” dedi.

Arslan, Hak-İş’in yarım asırlık mücadelesine pek çok başarıyı ve 
zorlukları sığdırdığını hatırlatarak, “Hak-İş, Türkiye’nin en bü-
yük işçi konfederasyonlarından bir tanesidir. 21 sendikamız, 81 
il başkanlığımız, 250 şube başkanımız ve şube yönetim kurulu 
üyelerimiz ile Türkiye’nin her yerinde örgütlenmeyi ve her iş ko-
lunda sendikal yapıyı inşa etmeyi başarmış bulunuyoruz. 750 
bine yakın üyemizle Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyon-

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
HAK İŞ 46. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ 

larından birisi olan Hak-İş, uluslararası alanda da çok önemli 
görevleri, çok önemli sorumlulukları üstlenmektedir” diye ko-
nuştu.

“HAK-İŞ TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞIDIR”

İçişleri Bakanı Soylu ise konuşmasında Hak-İş’in 46. yıl dönümü 
münasebetiyle bir araya gelmekten büyük bir onur duydukla-
rını belirterek, “Hak-İş Türkiye’yi bölmek isteyenlere rağmen, 
Türkiye’nin değişiminin ve dönüşümünün en önemli yapı taşı-
dır ve bu değişimin merkezindedir. Minnettar ve müteşekkiriz” 
ifadelerini kullandı.  

Soylu, Hak-İş’in sadece bir sendika olmadığını vurgulayarak, 
“Türkiye’nin çalışma hayatında Hak-İş’in çok önemli bir katma 
değeri, dinamizmi ve emeği söz konusudur. Hem Türkiye’de 
sendikalaşma oranının yükselmesinde, hem çalışma hayatının 
aktivasyonunda Hak-İş çok ciddi katkısı ve emeği vardır. Bugün 
çalışanımızın emeğini almasında hükümetimiz, çalışma haya-
tının temsilcileri ve Hak-İş’in çok büyük katkısı vardır” şeklinde 
konuştu.

ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN DE TOPLANTIYA KATILDI

Konfederasyonumuz Hak-İş’in 46. Kuruluş yıl dönümü dolayı-

sıyla düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı ise, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’in katılımıy-

la gerçekleştirildi.

22 Ekim 2021 tarihinde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantı-

sı ve akşam yemeği programı Grand Ankara Otelde düzenlendi.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu programımızın açılışında Hak-

İş’in son bir yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi izlendi.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkanımız Mahmut 

Arslan’ın açılış konuşması ile başladı. Arslan’ın konuşmasının 

ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu üyelerimize hitap etti. Hak-İş 46. 

Kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve Türkiye çalışma hayatı için 

önemine değinen Bilgin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. 
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Bu kapsamda Sendikamızın Genel Sekreteri Hicret Bozoklu ile MESS’e bağlı işyerlerimizin bulunduğu illerdeki şube başkanlarımız 

ile yöneticilerinin katıldığı toplantıda, ‘Çalışma Süreleri ve İşin Düzenlenmesi, Deneme Süresi, İkramiyeler, Fazla Çalışma Ücreti, 

Hafif İşlerde Çalışabilir Raporu Alanlar’ gibi başlıkları içeren maddeler ele alındı.

MESS Genel Sekreteri Fatih Ay ve MESS heyetinin katılım sağladığı toplantı sonucunda, müzakerelere 8 Aralık 2021 tarihinde saat 

10.30’da İstanbul’da yapılacak beşinci oturumla devam edilecek.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Hak-İş’e bağlı 
kardeş sendikamız Öz Sağlık-İş Sendikasının 3. Olağan Genel 
Kurulu’na ve bu kapsamdaki etkinliklerine katıldı.

Program, ilk olarak 19 Kasım 2021 tarihinde Konfederasyonu-

muz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hak-İş Yönetim 

Kurulu’nun da katılımıyla Öz Sağlık-İş Sendikasının Genel Kuru-

lu için ülkemizde bulunan uluslararası sendikal hareketin tem-

silcileriyle yapılan toplantı ile başladı.

Toplantıya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bosna Hersek, 

Cezayir, Fas, Filistin, Kazakistan  Lübnan, Makedonya, Nijeria, 

Senegal, Somali  ve Ukrayna’dan ülkemize gelen konfederas-

yon ve sendika başkanları katıldı.

20 Kasım 2021 tarihinde yapılan Öz Sağlık-İş’in Genel Kuruluna 

da katılan Genel Başkanımız Değirmenci, güven tazeleyen Öz 

Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ve ekibini tebrik 

ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Arslan ise genel kurulda yaptığı konuşmada, çalışma hayatının 

önemli gündem maddelerinden biri olan asgari ücret konusu-

na değindi.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işbirliği yapmak amacıy-

la HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK başkanları olarak bir araya gelerek, 

ortak hareket etme kararı aldıklarını belirten Arslan, toplumun 

büyük bir kesimini doğrudan ilgilendiren asgari ücretin beklen-

tileri karşılayacak bir rakam olmasını için çalıştıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle prog-

ram son buldu.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, bir dönem Hak-İş Yönetim Kurulu 
Üyeliği de yapan AK Parti Eski Çorum Milletvekili 
ve Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas’ın 
annesi Feriha Kafkas’ın cenaze törenine katıldı.

Çorum Alaca’daki Eski Camii’nde ikindi namazına 

müteakip düzenlenen cenaze törenine, Genel Baş-

kan Yardımcımız Yunus Değirmenci, AK Parti Eski 

Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 

Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serden-

geçti, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve Kafkas 

ailesinin yakınları katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Değirmenci, merhumeye 

yüce Allah’tan Rahmet, Agah Kafkas ve yakınlarına 

başsağlığı dileğinde bulundu.

MESS’İN 4. OTURUMU SENDİKAMIZ GENEL MERKEZİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SENDİKAMIZIN GENEL BAŞKANI DEĞİRMENCİ, 
ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI’NIN KONGRESİNE KATILDI

Sendikamız Özçelik-İş ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen grup toplu iş sözleşmesi mü-
zakerelerinin 4.oturumu, 23 Kasım 2021 tarihinde Sendikamızın Genel Merkezinde gerçekleştirildi.
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Dünya genelinde 140 ülkeden 
Maden, Enerji ve Üretim sek-
törlerinde çalışan 50 milyon 

işçiyi temsil eden, Özçelik-İş olarak 
üyesi olduğumuz IndustriALL Küresel 
Sendikanın 3. Olağan Genel Kurulu 
14-15 Eylül 2021 tarihlerinde  “Adil bir 
gelecek için birleştik” temasıyla onli-
ne olarak gerçekleştirildi.

Sendikamızı temsilen kongreye Sendika-
mızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci 
delege başkanı olarak katılırken, şube 
başkanlarımız, kadın komite üyelerimiz 
ve Dış İlişkiler Uzmanımız Meltem Tora-
man Soğuksu da delege ve gözlemci ola-
rak kongreye katılım sağladı.

Genel Başkanımız Değirmenci, eylem pla-
nına yönelik kongreye hitaben bir de ko-
nuşma gerçekleştirdi.

“İçerisinden geçtiğimiz zaman diliminde, 
özellikle COVİD-19 virüsünün emekçi-
ler üzerindeki yıkıcı etkilerine hep birlikte 
şahitlik ettik” diye konuşan Değirmenci, 
“Tüm dünyada var olan tüm sorunlara 
pandeminin de katılmasıyla, çözülmeyi 
bekleyen sıkıntılara yenileri eklenmiştir. 
Özellikle pandemi süreciyle birlikte iş sağ-
lığı ve güvenliği, örgütlenme ve uluslara-
rası sendikal dayanışma gibi hayati konu-
ların önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Pandemide, sendikalaşmanın olmadığı 
iş yerlerinde çalışan emekçilerin, salgının 
yıkıcı etkilerine, işverenlerin sömürü dü-
zenine daha fazla maruz kaldığını gördük. 
Bu nedenle örgütlenmenin önemi daha 
fazla artmıştır” ifadelerini kullandı. 

Özellikle metal sektöründe örgütlen-
mede yaşanan sıkıntıların hat safhaya 

çıktığını kaydeden Değirmenci, “Ülke-
mizde sendikalaşma çalışmaları yap-
tığımız neredeyse tüm işyerlerinde 
emekçiler, işverenlerin baskı ve teh-
ditlerine maruz kalmıştır. Tek başına 
sendikaların özellikle küresel ölçekli 
şirketler karşısında çaresiz kaldığı dü-
şünüldüğünde, uluslar arası dayanış-
manın ve güç birliği daha da önemli 
hale gelmiştir” dedi. 

Öte yandan IndustriALL’un geçtiğimiz 
dönem başkanlığını yürüten Almanya IG 
Metal Sendikasının Genel Başkanı Jörg 
Hofmann 2021-2025 dönemi için bir kez 
daha IndustriALL Başkanlığına seçildi. 
IndustriALL’un yeni Genel Sekreteri Atle 
Hoie olurken Genel Sekreter Yardımcılık-
larına Kemal Özkan, Christine Olivier ve 
Kan Matsuzaki seçildi.

Konfederasyonumuz Hak-İş ve 

Türk-İş Konfederasyonun Hü-

kümet ile birlikte yürüttüğü 

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri 

Çerçeve Protokolü, anlaşmayla sonuç-

lanarak imzalandı.   

Türk-İş Genel Merkezinde, 11 Ağustos 

2021 tarihinde gerçekleştirilen toplan-

tıya, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-

ğirmenci’nin yanı sıra Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş 

Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, 

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-

İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, TÜHİS 

Genel Sekreteri Adnan Çiçek ve Bakanlık 

Heyeti katıldı.

Toplantıda 700 bin kamu işçisini ilgilendi-

ren Kamu Çerçeve Protokolünün işçilere ve 

Türkiye’ye hayırlı olmasını dileğinde bulu-

nan Yıldız, “Protokolün hazırlık, uygulama 

aşaması ve imza sürecinde bir ilki başara-

rak, Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonlarının 

birlikte gerçekleştirdikleri ortak çalışmalara 

bir yenisini daha başarıyla ekledik. Çok so-

mut bir iş birliğinin somut sonuçlarını orta-

ya koyduk” dedi.

“TABAN ÜCRET 4 BİN 100 LİRAYA 

YÜKSELTİLDİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 

Bilgin ise, işçi konfederasyonları ile sağ-

lanan anlaşmaya göre, taban ücretlerin 

4 bin 100 liraya yükseltildiğini, kamu işçi-

lerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı 

için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 

artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı-

ğını açıkladı. 

Ayrıca, ikramiyelerin birinci yıl için 30, 

ikinci yıl için 40 güne çıkartıldığını söyledi.

Genel Başkanımız Değirmenci ise yaptığı 

değerlendirmede “Kamu işçisinin refah 

seviyesine ciddi katkı sunacak olan söz-

leşmemiz emekçi kardeşlerimize ve ülke-

mize hayır olmasını temenni ediyorum” 

dedi.

Sözleşmeye Hak-İş adına Osman Yıldız 

ve Yunus Değirmenci, Türk-İş adına da 

Ergün Atalay ve Ramazan Ağar’ın imza 

atmasıyla sözleşmedeki kazanımlar ka-

muoyuna duyuruldu.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ
INDUSTRIALL KÜRESEL’İN KONGRESİNDE KONUŞTU

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZA TÖRENİNE KATILDI 
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Ülkemizdeki ve havacılık sektöründeki 
gelişmelerden, THY Teknik A.Ş.’deki bin-
lerce üyemizin huzur ve mutluluğunun 

artırılmasına kadar daha birçok konuda görüş 
alışverişinde bulunulan görüşmede, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Aycı, ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi.

Ziyarette, Pandemi döneminin getirmiş olduğu zor-
luklara ilişkin mevcut durum değerlendirmesinde 
bulunan Genel Başkanımız Değirmenci ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Aycı, THY’nin ve çalışanlarının gele-
ceğine yönelik öngörüleri de ele aldı. 

Görüşmede Değirmenci, hem üyelerimizin refah se-
viyesinin yükseltilmesi hem de THY’nin ülkemizin 
sayılı kuruluşları arasındaki yerini daha da sağlam-
laştırması adına çalışmalar yürüttüklerini ifade ede-
rek, Aycı’ya çalışmalarında başarılar diledi. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin, Aycı’ya işlemeli 
vazo hediye etmesiyle ziyaret son buldu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve 
Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun, Konfe-
derasyonumuz Hak-İş ile Ankara Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında 
düzenlenen 4. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması Ödül 
Törenine katıldı. 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ödül töreni-

ne, Genel Başkanımız Değirmenci ve Yardımcısı Altun’un yanı 

sıra Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Ars-

lan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, 

Konfederasyonumuzun Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman 

Yıldız, Genel Sekreteri Eda Güner, Konfederasyonumuza bağlı 

sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, Hacı Bayram Veli Üni-

versitesi Öğretim Görevlileri, öğrenciler ve basın mensupları 

katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Arslan, Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen projenin Hak-İş Konfede-

rasyonu için son derece anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, 

“Bizler için çok anlamlı bir projenin bu yıl dördüncüsünü dü-

zenlemekten dolayı çok mutluyuz. Projemizin teması olan “Ka-

dın Emeği ve Dijitalleşme” konusunda gençlerimizin hazırladığı 

projeler bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Arslan, kadın emekçilerin çalışma hayatında ve sendikalarda 

görev alma oranlarının hala yetersiz olduğunu belirtirken, “Bü-

tün bu eksiklerimize rağmen, dünle kıyasladığında bugün daha 

iyi bir noktadayız. Ama yapacak hâlâ çok işimiz var” diye konuş-

tu.

Rektör Tekin ise, “Hak-İş ile birlikte yürüttüğümüz yarışma, bu 

anlamda ayrı bir katkıyı da bünyesinde barındırıyor. Böylelikle 

gençlerin ülke problemlerine ilişkin çözüm önerilerini de gün-

deme taşımış olacağız. Bu haliyle çok anlamlı bir projedir. Pro-

jenin hazırlanmasında emeği olan Hak-İş Konfederasyonu’na, 

projemize katkı sağlayan üniversitemizdeki tüm arkadaşlarımı-

za teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından projeleriyle dereceye girenlere 

ödülleri takdim edildi.

GENEL BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ’DEN 
THY YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 
AYCI’YA 
ZİYARET

DEĞİRMENCİ VE ALTUN
Sendikamızın Genel Başkanı 

Yunus Değirmenci, Türk Hava Yolları(THY) 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı 
İlker Aycı’yı makamında ziyaret etti. 
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Mitinge Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan 
Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Hizmet-İş Bursa 
Şube Başkanı ve Hak-İş Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, Bur-
sa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü,  Marmara Bölgesinde 
bulunan Şubelerimizin başkan ve yöneticileri, Türk Metal 
ve Birleşik Metal Sendikası yetkilileri ile çok sayıda üyemiz 
ve MASTAŞ işçisi katıldı. 

‘İşte Başkan, İşte Sendika’ sloganlarıyla ve meşalelerle karşıla-

nan Genel Başkanımız Değirmenci, mitingde bir konuşma ya-

parak, grevin hayırlı olmasını diledi. 

“Selam olsun, Bursa'nın alnı ak, başı dik yiğit evlatlarına, Se-

lam olsun, alınterini ekmeğine katık yapan yüreği temiz Mastaş 

emekçilerine, Selam olsun, ekmeğimize kan doğramak isteyen-

lere, boyun eğmeyen emeğin aslanlarına, Selam olsun, alınte-

rinin çalınmasına göz yummayan Özçelik-İş neferlerine” diyen 

Değirmenci, “Vicdanı yerine cüzdanının sesine kulak veren eyy-

yy İşveren, sana da selam olsun” ifadelerini kullandı. 

“Sendikamızın, teşkilatları ve imkanlarıyla, MASTAŞ'ın fedakar, 

cefakar emekçisinin yanında olduğunu dosta düşmana göster-

meye geldik” diyen Değirmenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu grev, sadece Mastaş emekçisinin veya Özçelik-İş Sendikası-

nın grevi değildir.  Bu grev, Türkiye’nin grevidir.  Bu grev, çalışma 

hayatındaki ve sendikal yapıdaki herkesin grevidir.  HAK-İŞ'in, 

TÜRK-İŞ' in, DİSK’in ve bağlı sendikalarıyla, herkesin grevidir.  

Burada bulunamayan ama yüreği bizimle atan tüm emekçilerin 

grevidir. Seher vaktinde bizlerden dualarını esirgemeyen maz-

lumların grevidir. Tabi ki bu grev, Bursa'da emeğini ekmeği için 

harcayan çalışanların grevidir. Türkiye'deki tüm sendikaların 

gücü buradadır.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR”

“Bizler, bugüne kadar hiçbir zaman masayı deviren taraf ol-

mayacağız dedik. İşletme bizimdir, üretim bizimdir, çarklar, 

fabrika bacaları, tezgahlar bizimdir, çalışmayı durdurmak 

en son çaredir dedik. Emekçiler olarak, nice fedakarlıklarla 

bu işletmeye sahip çıktık. İşletmenin yaşadığı her sıkıntıda, 

elimizi taşın altına koymaktan geri durmadık. Geçen dönem Yük-
sek Hakemden çıkan sözleşmeye bile razı olduk. Çocuklarımızın 
boğazından geçecek fazladan bir lokma ekmekten bile vazgeçtik. 
Nasıl olsa bir gün bu kayıpları telafi ederiz dedik. İşte telafi edeceği-
miz gün de, bugündür. Artık, bıçak kemiğe dayanmıştır. Emekçiler 
olarak, üzerimizdeki yükü taşıyacak derman, bizde kalmamıştır. 
Mutfaktaki yangını söndürecek, suyumuz tükenmiştir.”

“HİÇ KİMSE PES EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNMESİN”

Tüm iyi niyetimize rağmen, gözleri olduğu halde bizi görmeye-
ne, kulakları olduğu halde bizi duymayana, aklı olduğu halde, 
bizi anlamayana da, yine söyleyecek sözümüz vardır. MASTAŞ 
işçisi hakkını alana kadar buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. 
Grevimiz, haklı taleplerimiz karşılanana kadar devam edecektir. 
Hiç kimse, bizim pes edeceğimizi, bu grevi taşıyamayacağımızı 
düşünmesin. Çıktığımız bu yoldan geri döneceğimizi bekleme-
sin. Hiç kimse, beklentimiz karşılanmadan, fabrikanın kapısın-
dan ayrılacağımızı zannetmesin.

“GREV ÖDENEKLERİ HESAPLARINA ŞUAN YATIYOR”

Bugün burada sadece manevi değil, maddi olarak da yanınızda-
yım. Grev ödenekleriniz, 2500 TL olarak her birinizin hesaplarına 
birazdan yatırılacaktır. Ödenekleriniz, Ananızın ak sütü gibi helal 
olsun. Her zaman Özçelik-İş’in şefkatli yüzünü yanınızda hissede-
ceğinizden asla ama asla şüpheniz olmasın. Bu coşkulu buluş-
mamız vesilesiyle, İşveren tarafına bir kez daha sesleniyorum; Biz 
masada görüşmeye hazırız. Masada anlaştıktan sonra, işimizin 
başına dönmeye de hazırız. Üretmeye, kazandırmaya ve kazan-
maya da hazırız” 

YAVUZ: “YÜZÜMÜZ GÜLERSE, FABRİKAMIZA GERİ DÖNERİZ”

“Demir, çeliğe şekil veren, ilk günkü heyecanla bugün burada 
yağmura rağmen alanı dolduran MASTAŞ emekçisi kardeşlerim 

greviniz hayırlı olsun. Evet üretim sürsün, evet çarklar döndün 

ama bizim de yüzümüz gülsün diyoruz. Yüzümüz gülerse, başı-

mız dik bir şekilde boşalttığımız fabrikamıza yine alnımız ak, ba-

şımız dik bir şekilde geri döneceğiz. Bir toplumda işçiler refaha 

ermedikçe, o toplumda mutluluktan, refahtan bahsedilemez. 

ÇÖLCÜ: “EMEĞİMİZ VE ALINTERİMİZ KAZANACAKTIR”

“Tüm kazanımlar verilen mücadeleye bağlıdır. Hayatı ilmek 

ilmek dokuyan, işini seven, sevdiklerine emek veren, emeğin 

kıymetini bilen, onurlu bir mücadele veren sizlerle gurur duyu-

yorum. Emeğimiz ve alınterimiz kazanacaktır. Bizler Hak-İş ve 

Özçelik-İş olarak her zaman çözümün bir parçası olmak iste-

mişizdir. Vicdanınız rahat, başınız dik dursun. Grev bizim ama-

cımız değil, aracımızdır. Taleplerimiz açık ve nettir. Günümüz 

şartlarına ve pandemi koşullarına göre gayet makuldur.” diye-

rek verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.

Konuşmalarında ardından Genel Başkanımız Değirmenci ve 

Genel Yönetim Kurulumuz, teşkilat mensuplarımız ve MASTAŞ 

işçisiyle alanda halay çekti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve  Genel Yönetim Kurulumuz, Bursa’da faaliyet 
gösteren  MASTAŞ’ta devam eden grev dolayısıyla, fabrika önünde bir miting gerçekleştirdi. 
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Bursa'da faaliyet gösteren örgütlü işyerimiz Mastaş Makine 

A.Ş. işyerimizde yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerin-

den üyelerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak bir 

uzlaşı çıkmaması üzerine üyelerimizle birlikte greve çıkıldı. 

MASTAŞ'taki üyelerimiz bugün iş bırakarak grev kararını uygu-

lamaya geçirdi. 

Grev kararının sandıktan çıkmasının ardından MASTAŞ'ta alın-

teri akıtan üyelerimizle buluşmak için bölgeye giden Sendika-

mızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, "Grevimiz hayırlı 

uğurlu olsun" diyerek sözlerine başladı. 

"Ekmeği bol eyledik, acıyı bal eyledik, sıratı yol eyledik, geldik 

bugüne' diyerek konuşmasını sürdüren Sendikamızın Genel 

Başkan Yardımcısı Akyel," Bugün buraya gelen Konfederasyo-

numuz Hak-İş'e bağlı kardeş sendikalarımızın şube başkan-

larına sınıf mücadelemize destek verdikleri için teşekkür edi-

yorum. Bugünlere kolay gelinmedi. 180 gündür mücadele 

ediyoruz. Bizler hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı da sonuna kadar 

mücadele ederek alacağız. Bizler her zaman işyerimizle birlikte 

kazanmayı düşündük. İşyerimiz de kazansın, biz de kazanalım 

istiyoruz. Tek taraflı kazanmaya asla müsaade etmiyoruz" diye 

konuştu. 

Toplu sözleşme masasında 180 gündür bir arpa boyu yol alına-

madığını ifade eden Akyel, sözlerine şöyle devam etti: "Mevcut 

haklarımızın üzerine yeni haklar almayı bir kenara bırakın, mev-

cut haklarımızda bizlerden geri adım atmamızı istiyorlar. Hepi-

nizde onurlu bir duruş görüyorum. MASTAŞ işçisiyle, Özçelik-İş 

Sendikası Genel Merkezi ve şubesiyle hep birlikte haklarımızı 

alıncaya kadar, bu grevimiz devam edecek. Bizlerin tek bir isteği 

var; İnsanca yaşayacağımız bir ücret, çocuklarımıza daha güzel 

bir gelecek. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan her gün bu mü-

cadelemize devam edeceğiz. Sizden aldığımız güçle grevimizi 

başlatıyorum. Grev karar yazısını MASTAŞ işverenin kapısının 

önüne birazdan asacağız."

Bu süreçte birlik ve beraberliğin önemli olduğuna vurgu yapan 

Akyel," Yükselmek istersen tutuş el ele, başımız değsin birlikte 

göklere. Hep beraber mücadeleye devam. Yaşasın işçileri kardeş-

liği ve birliği, Yaşasın emek ve alınteri mücadelemiz, Yaşasın Hak 

alma mücadelemiz" diyerek MASTAŞ'taki üyelerimize seslendi. 

"Biz, toplu iş sözleşmesinin masa başında bitmesi için çok uğraş-

tık." diyen ve sözleri, 'İşçi sendika omuz omuza', 'İşçiyiz haklıyız 

kazanacağız' sloganlarıyla kesilen Akyel, "Bu süreçte özverili ve 

yapıcı olduk. Ama tüm mücadeleler, girişimler sonuçsuz kaldı. 

Daha sonra yapılan grev oylamasında yüzde 80'in üzerinde grev 

kararı çıkardınız. Bugün tezgah başlarında döktüğümüz alın 

terinin karşılığını istiyoruz. Grev konusunda hiç kimse bizi sına-

masın. Özçelik-İş Sendikasının tarihinde 137 gün 24 bin işçiyle 

Demir Çelik fabrikalarında süren grevimizi hiç kimse unutma-

sın. Bu grevin sonunda çelik işçisi başarıya ulaşmıştır. Bu başa-

rının temelinde birlik ve beraberlik yatmaktadır. Bugün sizlerde 

bu birlik ve beraberliği görüyorum. Biz de sendika olarak, sonu-

na kadar sizlerin yanınızdayız. Bu süreçte hiçbir zaman yılmaya-

cağız, yıkılmayacağız, kazanacağız" dedi. 

ÇÖLÇÜ:"BİZLER MACERANIN DEĞİL EKMEĞİMİZİN 

PEŞİNDEYİZ" 

Bir konuşma yapan Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölçü ise, 

MASTAŞ'ta bugünlere nasıl gelindiğini anlatarak, "Yaklaşık 6 

aydır süren Hak mücadelemiz maalesef masa başında bitirile-

medi. Sizlerin ve Özçelik-İş Sendikasının istekleri, düşünceleri 

masada yok sayıldı ve bizleri greve çıkmaya mahkum ettiler. 

Arabulucu görüşmelerinde, bizlere saat ücretlerine yüzde 15, 

ikramiyeleri tamamen ortadan kaldırmak, bir seferliğe mahsus 

1250 lira prim adı altında ödeme yapmak teklif edildi. Bu teklif 

çalışanların yüzde 80'ine sıfır zam anlamına gelmektedir. Bizim 

böyle birşeyi kabul edebilmemiz mümkün değildir. Bizler, sizler 

için her türlü engelleri aşarız. Ama yeterki birlik olalım. Arabulu-

cu tutanağının gelmesinden sonra İşveren Grev oylaması tale-

binde bulundu. Bizler, maceranın değil ekmeğimizin, emeğimi-

zin karşılığını almanın, helal kazancın, çocuklarımızın rızkının 

peşindeyiz, geleceğimizin peşindeyiz. Hak etmediğimiz birşeyi 

istemiyoruz. Hak ettiğimiz alıntermizin karşılığını istiyoruz. Bu 

mücadelemiz kesinlikle zaferle sonuçlanacaktır" şeklinde ko-

nuşarak MASTAŞ'taki üyelerimize seslendi. 

Konuşmaların ardından sendikamızın yöneticileri ve MASTAŞ 

emekçileri, sloganlar ve müzikler eşliğinde halay çekerek sesle-

rini işverene duyurmaya çalıştı.

 İŞYERİMİZDE GREVE ÇIKILDI
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Bursa’da örgütlü olduğumuz MASTAŞ işyerinde gre-
vin 9. gününü geride bırakırken, fabrika önünde 
çoşkulu bir buluşma gerçekleşti.

Genel Başkan Yardımcımız Akyel, burada yaptığı konuşmada, 
“Bir elinde geleceği bir elinde mücadele bayrağını tutan, haya-
ta, ailesine ve ülkesine bir şeyler katmak için savaşan, emeğin 
alın terinin yanında duran, mücadele ateşini yakan, Alın terinin, 
emeğin, işçilik onurunun yılmaz savunucuları

Hakkın, hukukun, demokrasinin, inancın kalesi MASTAŞ yiğitleri 
hepinize selam olsun. MASTAŞ işçisinin haklı mücadelesi kutlu 
olsun. Yolumuz açık, Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, grevin 9. 
gününde MASTAŞ’taki üyelerimizle yine bir araya geldi.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü ise, “Tüm iyi niyetimizle 
üyelerimiz için Aralık ayından bu yana toplu iş sözleşmesi ma-
sasında mücadele verdik. İnsanca bir yaşam için taleplerimizi 
dile getirdik. Ama İşveren tarafı bizi anlamadı ve bizi görmez-
den geldi. Biz ürettik, biz kazandırdık ama maalesef karşılığını 
alamadık. İnşallah direne direne hakkımız olanı alacağız” şek-
linde konuştu.

Hak-İş Bursa İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Baş-
kanı Mustafa Yavuz da grevimize katılım sağlayarak bir destek 
konuşması yaptı. İl Başkanı Yavuz yaptığı konuşmada, “Yeryü-
zündeki ölçülmesi en zor ve en hassas değer alın terimizdir. Biz, 
emek, alın teri ve akıl teri dökenleriz. 

Buradaki mücadelemiz MASTAŞ işçisinin sofrasına konulacak 
bir dilim ekmeğin mücadelesidir. MASTAŞ işçisi olarak sizler, 
onurlu bir tarih yazmaktasınız. Greviniz hayırlı olsun, hayırla so-
nuçlansın, yolunuz açık olsun” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından grevimiz atılan sloganlar ve çekilen ha-
laylarla devam etti.

AKYEL: 
“MASTAŞ 
İŞÇİSİ 
ALIN TERİNİ 
YERDE 
BIRAKMAZ”

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AKYEL
ADİN EMEKÇİSİYLE BULUŞTU

Akyel burada Adin Otomotiv çalışanlarıyla yaptığı toplantıda 

şunları söyledi: “ADİN emekçisinin gözyaşları kalbimize akmaya 

devam ediyor. ADİN işçisinin gözyaşlarını unutmadık, unutma-

yacağız. Bu gözyaşları direnme gücümüzü arttırıyor, haklı müca-

delemize can veriyor. Her gün yeniden bileniyoruz, zafere olan 

inancımız artıyor.

Emek ve alın teri mücadelemizi ADİN işçisinin gözyaşı ile yoğu-

ruyoruz, şekil veriyoruz, gelecek ekmek kavgası yapıyoruz. ADİN 

işçisi yalnız değildir, binlerce emekçinin kalbi ADİN işçisi ile bir-

likte atmaktadır. Her onurlu direniş günü sabahı derin bir nefes 

alacağız, birbirimize daha sıkı sarılacağız. Sonunda başaracağız.

“Mücadelemizin her günü; 

Soframıza konulacak fazladan bir dilim ekmek,

Mücadelemizin her günü; çocuklarımıza kalem, kitap, defter

Mücadelemizin her günü; yeni bir onur sayfası. 

Yumruklarımızı sıkıyoruz, birbirimize kenetleniyoruz,

Mücadeleyi yaşatıyoruz.”

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, 
Balıkesir-Bandırma’da bulunan Adin Otomotiv emekçileri ile bir araya geldi.
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Sendikamız Özçelik-İş’in ev sahipliğinde, Norveç Bü-
yükelçiliği tarafından finanse edilen ve Mart ayında 
Bolu’da, Nisan ayında ise Antalya’da yapılan “Üye-

likten Liderliğe Projesi” eğitimlerinin üçüncü ve son aşa-
ması Nevşehir’de gerçekleştirildi.

3 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen ve 12 ay süreyle sen-

dikamız Özçelik-İş tarafından uygulanan “Üyelikten Liderli-

ğe Projesi" kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve liderlik 

eğitimleri, 30 Haziran -2 Temmuz 2021 tarihlerinde Nevşehir 

Kapadokya’da yapıldı.

Eğitime, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Pro-

je Koordinatörümüz Pınar Özcan,  Kadın Komite Başkanımız 

Burçin Ural, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç 

Dr. Mehmet Merve Özaydın, kişisel gelişim ve eğitim uzmanları 

ile projemiz kapsamında lider olarak yetiştirilmek üzere seçi-

len Kadın Komite Üyelerimiz katıldı.

Eğitimde bir açılış konuşması gerçekleştiren Genel Başkanı-

mız Yunus Değirmenci, kadın üyelere sendikanın verdiği des-

teğin altını çizerek, Özçelik-İş Sendikası’nın somut projelerle 

kadınları güçlendirmeye devam edeceğinin ifade etti. 

“Bu eğitimlerle birlikte sahadaki en büyük güçlerimizden biri 

de kadınlarımız olacaktır” diyen Değirmenci, “Bu projeyi sen-

dikal yaşama ve kadın üyelerimizin gelişimine katkı sunacak 

bir şekilde gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 

Buradan edindiğiniz bilgiler, hem sosyal hem de iş yaşamında 

yolunuzu aydınlatacağına eminim. Buradan daha donanımlı 

olarak ayrılacak olmanız, bizlerin ne kadar doğru yolda oldu-

ğunun bir göstergesidir” diye konuştu.

Proje Koordinatörümüz Pınar Özcan ise projenin hedef ve fa-

aliyetlerini katılımcılarla paylaşarak, kadın üyelerin eğitimler-

den farklı ve lider kadınlar olarak ayrılacaklarını söyledi.

Kadın Komite Başkanımız Burçin Ural kadın komitesinin kapa-

sitelerinin güçlendirilerek teşkilata kazandırılmasının önemli 

olduğuna vurgu yaparak, sendikal hayatta eğitimin önemine 

dikkat çekti. 

ÜYELİKTEN LİDERLİĞE PROJEMİZ
NEVŞEHİR’DEKİ EĞİTİMLERLE TAMAMLANDI

Kadın üyelerin kapasitelerinin arttırılması ve liderlik özellikle-

rini kazanmalarına yönelik gerçekleştirilen eğitim programın-

da, Etkin müzakere yöntemleri, Çatışma yönetimi eğitimleri, 

Kişisel gelişim, iletişim uzmanları ve yaşam koçları tarafından 

Kadın Liderin İletişim Dili ve Cinsiyetsiz Dil Kullanımı, Farkın-

dalık ve Stres Yönetimi, Liderlik, Takım Çalışması, Beden Dili, 

Pozitif şikâyet karşılama konularında eğitimler verildi.

Eğitimler, Doç Dr. Mehmet Merve Özaydın ve alanında uzman 

iletişim uzmanları ile yaşam koçları tarafından sunuldu.  

Ayrıca eğitim süresince Liderlik Potansiyeli olan kadınlara 

kendi hedeflerinin farkına varmak ve üst düzey karar verme 

pozisyonları için başvuru sürecinde destek olmak için profes-

yonel koçluk sağlandı.

Bireysel koçlukla kadınların iş ve aile yaşamındaki sorunları 

ve hangi engellerle karşılaştıkları belirlenerek, bu problem ve 

engellere yönelik politikalar üretildi.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara, Genel Başkanımız Yunus 

Değirmenci tarafından katılımcı belgeleri takdim edildi.
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Geçtiğimiz Şubat ayında Özçelik-İş Sendikası olarak, 
sendikalaşma çalışmalarını başlattığımız Balıke-
sir-Bandırma’da bulunan Adin Otomotiv’de, emek-

çilere yönelik işveren tarafından artan baskı ve hukuksuz 
uygulamalar üzerine, sendikamızın teşkilatları Adin Oto-
motiv önünde eylem yaptı.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel ve Genel 
Sekreteri Hicret Bozoklu öncülüğünde, Marmara bölgesindeki 
teşkilatlarımız, Gönen halkı, kardeş sendikalarımızın yöneticile-
ri ve Adin emekçileri, destek mitinginde bir araya geldi. 

‘Adin işçisi yalnız değildir’, ‘Sendika hakkımız engellenemez’, 
‘Özçelik-İş nerede, biz oradayız’ sloganlarının atıldığı eylemde 
bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcımız Recep Akyel, 
‘Bugün buraya gelerek bizlere destek olan, Bandırma Gönen 
halkına, diğer konfederasyonlara bağlı sendikalara, emek plat-
formuna, kardeş sendikalarımızın başkan ve yöneticilerine, 
Marmara bölgesindeki tüm şube yöneticilerimize ve siyasi parti 
temsilcilerine teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerine başladı.

“Bir elinde geleceği, bir elinde mücadele bayrağını taşıyan, göz-
yaşları alınterine karışan onurlu Adin emekçileri selam olsun 
sizlere. Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Özçelik-İş Sen-
dikasına üye binlerce metal işçisinin selamlarını, desteklerini 
sizlere getirdim. Binlerce emekçinin yüreği, kalbi Adin işçisiyle 
atıyor. Binlerce emekçinin mesajı var. Diyorlar ki, ‘Adin işçileri 
yalnız değildir.’ şeklinde sözlerini sürdüren Genel Başkan Yar-
dımcımız Akyel,  ‘Bugün mücadelemizin 115. Günü. 4 aydır 
arkadaşlarımız ücretsiz izindeler. Devletimizin, zorda olan iş-
yerleri için ortaya koyduğu, çalışanlar pandemide mağdur ol-
masın diye ortaya koyduğu ücretsiz izin uygulamasını, burada 
sendikalaşmayı engellemek için uyguladılar. Buna asla müsaa-
de etmeyeceğiz. Buradan Adin işverenine tekrar sesleniyorum. 
Haksızlığı, hukuksuzluğu, zulmü, küfrü artık bitirin. Biz barıştan, 
üretmekten ve beraber kazanmaktan yanayız. Baskı ve ikna 
odalarını kapatın. Çalışanlara küfür ve hakaret etmeyin. Bunun 
bedeli ağır olur. Kimse bizim, Özçelik-İş Sendikasının mücadele 
ruhunu, azmini test etmeye kalkmasın. Mücadelenin kralını ya-
parız’’ diye konuştu. 

Akyel, ‘Her mücadelemizin sabahı derin 
bir nefes alacağız. Birbirimize sarılacağız. 
Mücadeleye devam edeceğiz. Mücade-
lemizin her günü; soframıza konulacak 
fazladan bir dilim ekmek olacak, müca-
delemizin her günü; çocuklarımıza ka-
lem, defter, kitap olacak. Mücadelemizin 
her günü; çocuklarımıza güzel ve mutlu 
bir gelecek olacak. Bizler mücadele gü-
cümüzü anayasal haklarımızdan alıyo-
ruz, bizler gücümüzü sendikamıza olana 
güvenimizden alıyoruz ve en önemlisi 
gücümüzü, Adin işçisinin birliğinden, be-
raberliğinden, kardeşliğinden alıyoruz. 
Sonuçta üretim sahipleri, Adin işçileri 
kazanıncaya kadar, mücadeleye devam 
edeceğiz. Bugün Marmara teşkilatımızla 
birlikte geldik. Arkadaşlarımız işyerlerine 
dönmezse, baskı-zulüm bitmezse, bir 
dahaki sefere Türkiye’deki tüm teşkilatı-
mızla birlikte burada olacağız.” ifadeleri-
ni kullandı.  

BOZOKLU: “İŞVEREN HAK, HUKUK 

TANIMIYOR”

Eylemde bir konuşma yapan Sendika-
mızın Genel Sekreteri Bozoklu ise, “Ar-
kadaşlarımız burada anayasadan doğan 
haklarını kullanmak istiyorlardı. Hakka, 
hukuka saygılı, yasalara saygılı işlerine de-
vam ederlerken, sendika seçtiler kendile-
rine. Yasalara saygılı işçiler yasal haklarını 
kullanırken, yasalara saygılı sendikaya üye 

olma mücadelesi verirken, karşımızda 
yasalara saygısız, hak-hukuk tanımayan 
bir işveren bulduk maalesef. Anayasanın 
51. Maddesi, sendikal özgürlüğü kapsı-
yor. Anayasamız diyor ki, işçiler önceden 
izin almaksızın sendika kurabilirler, kuru-
lan bu sendikalara isteyen istediği zaman 
üye olur, isteyen ayrılır üyelikten. Üye ol-
maya da, üyesi olduğu sendikadan ay-
rılmaya da hiç kimse zorlanamaz. Bu iş-
yerinde işveren anayasaya aykırı hareket 
ederek, sendikamıza üyelik başvurusu 
yapan arkadaşları, kanundaki boşluklar-
dan yararlanarak ücretsiz izne çıkardı. İş 
kanununa göre işçinin rızası olmadan iş-
veren ücretsiz izne çıkaramaz. Peki nasıl 
çıkarttı. Pandemiden dolayı devletin iş-
verenlere yardımcı olmak için, pandemi-
de sıkıntıya girmiş, siparişi kesilmiş, satışı 
durmuş işverenleri sıkıntıdan kurtarmak 

için İş kanununa geciçi 10. Maddeyi ek-

leyerek, dedi ki devletimiz; ey işveren 

pandemiden dolayı sıkıntıdaysan işçiyi 

işten çıkarma, iş sözleşmesini fesih etme, 

sıkıntıda olduğun dönemde ücretsiz izne 

çıkar, ücretsiz izindeki işçiye ben de dev-

let olarak bir müddet katkı vereceğim. Bu 

geçici bir dönem. Bu sıkıntı geçince sen 

tekrar işçi arama. İşçi de işsiz kalmasın. 

Kaldığınız yerden devam et. Sırf sıkın-

tıda olan işverene destek olmak için çı-

karılan geçici 10.maddeye, kanuna karşı 

işveren hile yapmış, kanunu amacından 

çıkararak, maalesef üretim yaptığı halde 

sırf sendikaya üye olduğu diye bizim ar-

kadaşlarımızı ücretsiz izne çıkartmıştır. 

İşverenin hukuksuzluğu bunlarla sınırlı 

değil. Sendikayı istemeyen, sendikaya 

üye oldu diye emekçiyi kapının önüne 

koyan vicdansız işveren, o işçiyi yasala-

ra aykırı bir şekilde günde 12 saat çalış-

tırmaya devam etmektedir. Kanun dışı 

bir şekilde arkadaşlarımızı ücretsiz izne 

çıkaran işveren, bir taraftan İŞKUR üze-

rinden işbaşı eğitimi adı altında kursiyer 

alıp, onlarla üretim yapmaktadır. Burada 

da uygulama amacından çıkarılmıştır. 

Bizim bilgimiz, birikimimiz ve örgütsel 

gücümüz, tüm bu hukuksuzluklarla mü-

cadele etmeye yeter” şeklinde konuşa-

rak yaşanan haksız ve hukuksuz uygula-

malara dikkat çekerek, mücadele devam 

edileceğini vurguladı.

SENDİKAMIZDAN ADİN DAYANIŞMASI
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci baş-
kanlığında Genel Yönetim Kurulumuz, İskenderun 
ve Adana bölgesinde 4 günlük yoğun bir ziyaret tra-

fiği gerçekleştirdi. 

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcılarımız 
Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner ve Genel Sekreterimiz 
Hicret Bozoklu Akdeniz bölgesinde üyelerimizden teşkilatımı-
za, bürokrasiden yerel yönetimlere ve işveren vekillerine kadar 
bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. 

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, 
program kapsamında ilk olarak İskenderun Belediye Başkanı 
Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret etti. 

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube yöneti-
cilerimizin de eşlik ettiği ziyarette, İskenderun özelindeki geliş-
melerden sendikamızın bölgedeki faaliyetlerine kadar birçok 
konuda istişarelerde bulunup, Tosyalı’ya çalışmalarında başa-
rılı olması temennisi iletildi. 

Görüşmede, Genel Başkanımız Değirmenci, Sendikamız ile İs-
kenderun Belediyesinin koordineli bir şekilde çalışarak, şehrin 
ve emekçilerin sorunlarının çözümü noktasında işbirliği yap-
masından dolayı duyduğu memnuniyeti diye getirdi.

Belediye Başkanı Tosyalı ise ziyaretten dolayı mutlu olduğunu 
ifade ederek, Özçelik-İş Sendikası ile ciddi bir işbirliğiyle çalış-
manın önemine vurgu yaptı. 

İSDEMİR’DE ÜYELERİMİZDEN SICAK KARŞILAMA

Genel Başkanımız Değirmeci ve Genel Yönetim Kurulumuz 
daha sonra, Şube yönetimimizle birlikte İSDEMİR’deki üyeleri-
mizle buluştu. 

Genel Yönetim Kurulumuz, İskenderun saha ziyaretlerinin ilkini 
İSDEMİR'de Çelikhane ile Mekanik ve Yardımcı Atelyeler Yemek-
hanelerinde üyelerimizle buluşarak gerçekleştirdi.

İSDEMİR’de geçtiğimiz günlerde iş kazasında hayatını kaybeden 
üyemiz Gökhan Seviçin’in, Kok Fabrikaları 4.Batarya'da birlik-
te alın teri akıttığı çalışma arkadaşlarını da ziyaret eden Genel 
Yönetim Kurulumuz, üyelerimize başsağlığı dileklerini, üzüntü-
lerini ve aynı acıların bir daha yaşanmaması temennisini iletti. 

Saha ziyaretlerinin son durağı ise İSDEMİR Sıcak Haddehane 
Yemekhanesindeki üyelerimiz oldu. Saha ziyaretlerinde, geçti-
ğimiz günlerde imzalanan İSDEMİR toplu iş sözleşmesine ilişkin 
üyelerimize açıklamalarda bulunan Genel Başkanımız Değir-
menci, burada genel bir değerlendirme konuşması yaptı.

İSDEMİR emekçisiyle hasret gidermek için bu ziyaretleri yap-
tıklarını kaydeden Değirmenci, “Pandemi nedeniyle epeydir, 
siz İSDEMİR’in çelik bilekli yiğitleriyle bir araya gelememenin 
eksikliğini gidermek için bugün buraya geldik. Toplu iş sözleş-
menizin de hayırlı olmasını diliyorum. Her geçen gün buradaki 
huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik soframızı genişletiyoruz. 
Bugün hiçbir ayrım gözetmeden hepinizi Özçelik-İş Sendikası-
nın şemsiyesi altında mutlu görmekten dolayı büyük bir sevinç 
içerisindeyiz. İSDEMİR’i akıttığınız alınteriyle başarıdan başarıya 
koşturmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bizler de, sizle-
rin hak ve menfaatlerinizin korunup, geliştirilmesi için canla 
başla çalışıyoruz. Kazancınızın artması, bu kazancınızı ailenizle 
huzur içerisinde harcamanız için dur durak bilmeden çalışıyo-
ruz. Bugün bizleri bağrınıza bastığınız, birlik ve beraberliğimize 
sahip çıktığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde 
açıklamalarda bulundu. 

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuzu 
adeta bağrına basan İSDEMİR’deki üyelerimiz, Değirmenci’nin 
yaptığı konuşmasını da sık sık alkışlarla keserek, duydukları 
mutluluğu dile getirdiler. 

Saha ziyaretlerinin ardından Genel Başkanımız Değirmenci ve 
Genel Yönetim Kurulumuz ve Şube yönetimimiz İSDEMİR Genel 
Müdürü Mesut Keyfli ve ekibine nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 

Görüşmede. İSDEMİR’deki mevcut durum değerlendirmesi ya-
pılarak, üyelerimizin ve İSDEMİR’in geleceğine ilişkin görüş alış-
verişinde bulunuldu.
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YENİ ŞUBE BİNAMIZDA İSKENDERUN TEŞKİLATIMIZLA BİR 
ARAYA GELİNDİ

Genel Yönetim Kurulumuz, İskenderun Şube yönetimimiz ve 
temsilcilerimizle şubemizin yeni hizmet binasında bir araya geldi. 

Birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışının hakim olduğu toplan-
tıda sendikamızın aydınlık geleceğine ilişkin değerlendirmeler-
de bulunuldu.

Burada İskenderun teşkilatımıza yönelik bir konuşma yapan 
Değirmenci, “Geçmişte bu bölgede ne büyük acılar yaşandığı-
nı biliyorum. Artık o günler geride kaldı. O’cu, bu’cu demeden 
herkesi kucaklayarak inşa ettiğimiz kardeşlik halkamızı büyüt-
meye devam edeceğiz. Bu bölgedeki huzur ve kardeşlik ortamı-
nın bozulmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Sizlerin de bu 
yönde yapacağınız çalışmalarla bu güzel günlere katkı vermeye 
devam etmenizi istiyorum. Artık bu bölgede kaybeden kimse 
olmayacak. Emekçiler kazanacak, işyerlerimiz kazanacak” ifa-
delerini kullandı. 

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Şube Başkanımız Mehmet 
Güngör ise, “İskenderun bölgesindeki işyerlerinde Genel Başka-
nımız Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuzun deste-
ğiyle çalışmalarımızı sorunsuz bir şekilde yürütüyoruz. Şubemi-
zin gıptayla bakılan yeni hizmet binasını bizlere hediye eden, 
başta İSDEMİR sözleşmesi olmak üzere her türlü çalışmamızda 
bize katkı sunan Genel Başkanımıza ve Genel Yönetim Kurulu-
muza şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkanımızın liderliğin-
de güzel günleri inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

HER KESİMİN KATILDIĞI ANLAMLI AKŞAM YEMEĞİ

Temsilciler buluşmasının ardından Genel Başkanımız Değir-
menci ve Genel Yönetim Kurulumuz ile Şube yönetimimiz, 
her kesimden katılım olduğu akşam yemeği organizasyonu-
na katıldı.

Değirmenci başkanlığındaki heyetimiz, İskenderun Kaymaka-
mı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, örgütlü 

olduğumuz işyerleri İSDEMİR, MMK Metalurji, Ekinciler ve Yolbu-
lan'ın yöneticileriyle akşam yemeğinde buluştu. 

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemekte, İskenderun ve 
bölgedeki emekçiler başta olmak üzere birçok konuda istişare-
de bulunuldu. 

ZİYARETLER HIZ KESMEDİ

Programın ikinci gününde ise Genel Başkanımız Değirmenci 
ve Genel Yönetim Kurulumuz, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Rızkullah Terbiyeli ve Genel Yönetim Kurulu Üyelerini 
ziyaret etti. Hem bölgedeki hem de ülke genelindeki sendikal 
çalışmalarımızın geldiği önemli noktanın aktarıldığı görüşmede 
birçok başlıkta görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra saha ziyaretlerine hız kesmeden devam eden De-
ğirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, şube yöneticilerimizle 
birlikte Hatay Dörtyol’daki MMK Metalurji’de alınteri akıtan üye-
lerimizle önümüzdeki aylarda başlayacak toplu iş sözleşmesi 
süreci öncesinde bir araya geldi. 

MMK’daki üyelerimize seslenen Değirmenci, “MMK’nın büyüyüp 
gelişmesinde emekçi kardeşlerimizin katkısı büyüktür. Pande-
mi döneminde bile dur durak bilmeden çalışarak, hem işyeri-
nize hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağladınız. Yak-
laşan toplu iş sözleşmemizin hazırlık çalışmalarını başlatmış 
durumdayız. Hem sizlerin talep ve beklentilerini hem işletme-
mizin mevcut durumu hem de bugünün şartları göz önüne ala-
rak, geçmişte olduğu gibi yine sizlere güzel bir sözleşme hediye 
etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini 
kullandı. 

Daha sonra MMK Metalurji’de Genel Müdür Denis Kvasov ile bir 
araya gelen heyetimiz, görüşmede yatırım, üretim, istihdam ve 
ihracat odaklı çalışma anlayışıyla işyerimizi büyütme girişimle-
rini desteklediğimizi ifade etti.

MMK Metalurji’deki temasların ardından Değirmenci ve Ge-
nel Yönetim Kurulumuz, İskenderun Kaymakamımız İskender 

Yönden'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, zorlu pandemi 

koşullarında sendika olarak her zaman devletimizin yanında 

olduğumuz, emekçi şehri İskenderun'u ilgilendiren her konuya 

katkı sunmaya devam edeceğimiz ifade edildi.

TEMSA İŞÇİSİ GENEL YÖNETİM KURULUMUZ BAĞRINA BASTI

Üç gün süren yoğun İskenderun programı sonrasında Adana’ya 

geçiş yapan Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim 

Kurulumuz, Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve şube yö-

neticilerimizin eşliğinde, TEMSA’nın CEO'su Tolga Kaan Doğan-

cıoğlu'nu ve ekibini ziyaret etti. Görüşmede, Pandemi koşulla-

rında ulaşım ve metal sektörünün geldiği aşama, işyerimizdeki 

mevcut durum ve gelişmeler değerlendirildi.

Ardından Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, Adana 

Şube yönetimimiz ve temsilcilerimizle şubemizin yeni hizmet 

binasında bir araya geldi. Üyelerimizin alınteri akıttığı işyerle-

rimizdeki gelişmelerin ve sendikal çalışmaların ele alındığı bu-

luşmada Şube Başkanımız Aydın, Adana şubemizin çalışmaları 

hakkında bilgi verirken, Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulu-

muza hem yeni şube binası için hem de bugüne kadar sorunla-

rın çözümü noktasında ve imzalanan toplu iş sözleşmelerinde 

verdikleri katkı için teşekkür etti.

Görüşmelerin ardından Değirmenci ve Genel Yönetim Kuru-

lumuz, Adana Şubemiz ile birlikte TEMSA’daki üyelerimizi çay 

molasında ziyaret etti. 

Samimi ve sohbet havasında geçen ziyarette Değirmenci, üye-

lerimize yönelik “TEMSA emekçisi olarak geçmişte yaşadığımız 

zor günlerin ardından TEMSA’daki huzur ve güven ortamını 

bizlere gösteren Allah’a şükürler olsun. TEMSA’nın yaşaması 

için elimizden geleni yaptık. Her türlü girişimde bulunmaktan 

geri durmadık. Bugün işinizin başında sizleri görmüş olmaktan 

dolayı büyük mutluluk içerisindeyim. İnşallah yaklaşan toplu iş 

sözleşme sürecinizden de daha önce olduğu gibi yine alnımızın 

akıyla çıkacağız” diye seslendi. 

Heyetimiz son olarak Konfederasyonumuz Hak-İş’in Adana İl 

Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Abdurrah-

man Yücel ve ekibini ziyaret etti. Kardeş sendikalarımızın yöne-

ticilerinin de katıldığı görüşmede çalışma hayatından sendikal 

faaliyetlerimize kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulu-

nuldu.

Bu ziyaretle birlikte 4 günlük İskenderun ve Adana programı 

son buldu.
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Ge-
nel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ile birlikte Marmara 
bölgesinde üç şubemizi ziyaret ederek şube yöneti-

cilerimiz ve temsilcilerimizle bir araya gelip program kap-

samında bir dizi temaslarda bulundu.

İki günlük ziyaretler boyunca Genel Başkanımız Değirmenci ve 

Genel Sekreterimiz Bozoklu, Gebze ve Sakarya Şubemiz ile Ko-

caeli Bölge Başkanlığımızı ziyaret edip AKPA Alüminyum’daki 

üyelerimizle buluştu.

İlk olarak Gebze Şubemizi ziyaret eden Değirmenci ve Bozoklu, 

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, şube yöneticilerimiz ve 

temsilcilerimizle sendikal çalışmalarımız ve çalışma hayatına 

ilişkin sohbet etti. 

Bölge itibariyle sendikamızın büyüyüp gelişmesinde Gebze’nin 

büyük önem arz ettiğini kaydeden Değirmenci, sendikamız için 

bu yönde yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Şube Başkanımız Koç ise, şube olarak işyerlerindeki yaptıkları 

çalışmaları anlatarak katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra Kocaeli Bölge Başkanlığımızın yöneticileri ve tem-

silcileriyle buluşan Değirmenci ve Bozoklu, Kocaeli Bölge Baş-

kanlığımızın, her geçen gün başarılı işlere imza attığını, şube 

olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Özçelik-İş ailesine katılan yeni işyerlerinin temsilcileriyle de 

sohbet eden Değirmenci, sendikamızın yaptığı toplu iş sözleş-

melerle üyelerimizin gönlüne girmeye devam edeceklerini söy-

ledi. Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Çolak ise, Genel Başkanımız 

Değirmenci’nin, Kocaeli’deki üyelerimizin talep ve beklentile-

riyle yakından ilgilendiğini ve bu durumdan büyük memnuni-

yet duyduklarını ifade ederek, şube olarak yaptıkları çalışmalar 

hakkında bilgi verdi.

GENEL BAŞKANIMIZ VE GENEL SEKRETERİMİZ 
MARMARA’DAKİ TEŞKİLATIMIZ VE ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

SAKARYA TEŞKİLATIMIZA VE AKPA’DAKİ ÜYELERİMİZE 
ZİYARET

İlk günkü ziyaretlerin ardından, program kapsamında Genel 
Başkanımız Değirmenci ve Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, 
ikinci gün de Sakarya şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimizle 
bir araya gelerek sohbet ettiler.

Sakarya Şubesinin de sendikamız için öneminin büyük oldu-
ğunu kaydeden Değirmenci, ‘Her geçen gün büyüyen yapısıyla, 
yeni işyerleriyle Sakarya şubemizin çalışmalarını takdirle izli-
yoruz. Temsilcisinden şube başkanına kadar fedakarca çalışan 
herkese teşekkür ediyorum’ diye konuştu.

Genel Başkanımızın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Şube Başkanımız Rıfat Kurt ise, genel merkezimiz 
ile koordineli ve sürekli iletişim halinde doğru işler yapma-
nın başarıyı kendiliğinden getirdiğini ifade ederek, şubemizin 
çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Değirmenci ve 
Bozoklu, daha sonra Konfederasyonumuz Hak-İş’in Sakarya İl 
Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet 
Mesut Gökdemir’i ziyaret ederek, yeni hizmet yerlerinin hayırlı 
olmasını diledi.

Görüşmede sendikal çalışmalardan Sakarya özelindeki geliş-
melere kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu. 
Ardından Sakarya Hendek’te kurulu bulunan AKPA Alümin-
yum’daki üyelerimizi tezgah başlarında ziyaret eden Değir-
menci ve Bozoklu, üyelerimizle tek tek sohbet etti. Ziyaretler 
kapsamında Değirmenci ve Bozoklu, AKPA Alüminyum Yöne-
tim Kurulu Üyesi işveren Fatih Çalışkan ile de bir araya gelerek, 

işyerimizdeki gelişmelerden metal sektörüne kadar birçok ko-
nuda istişarede bulundu.

Değirmenci, Çalışkan’a el işlemeli Kuran-ı Kerim hediye ederek, 
çalışmalarında başarılar diledi. Son yapılan işveren ziyaretiyle 
Genel Başkanımız Değirmenci’nin ve Genel Sekreterimiz Bo-
zoklu’nun programı sona erdi.
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Türkiye dahil Dünyanın birçok ülkesinden katılımcının 
yer aldığı toplantıya, Sendikamızın Genel Başkanı Yu-
nus Değirmenci katılarak açıklamalarda bulundu. 

Benelüx bölgesindeki sendikalar tarafından verilen Filistin 
önergesinin kabul edilmesi yönünde söz alan Genel Başkanı-
mız Değirmenci, “Filistin’de insanlık suçu işleyen İsrail’e yönelik, 
Benelüks Bölgesinden verilen önergeyi destekliyor ve Benelüks 
bölgesindeki tüm sendikalara bu hassasiyetleri için teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Saldırgan politikalar nedeniyle, Filistin’de özellikle kadın ve 
çocukların öldürüldüğünü, çalışanların ise büyük bir zulme ve 
baskıya maruz kaldığını görüyoruz” diyen Değirmenci, “Maa-
lesef, Filistin bugün, kan ağlamaktadır. Filistin, sadece İsrail’in 
değil, bu zulme sessiz kalanların da utanç tablosudur. Sadece 
Müslüman olduğumuz için değil, aynı zamanda bir insan oldu-
ğumuz için de, on yıllardır süren bu insan hakları ihlalleri, hepi-
mizi derinden üzmektedir. Çocuklar başta olmak üzere hiçbir 
Filistinlinin öldürülmediği, şiddete maruz kalmadığı bir Filistin, 
en büyük hayallerimizdendir. Özgür ve bağımsız bir Filistin dev-
leti, en büyük isteklerimizdendir. Orada barış ve huzur ortamı-
nın sağlanması, en büyük dileklerimizdendir. 

Akan kan ve gözyaşının bir an evvel durması, insan hakları ih-
lallerinin sona ermesi için, yaşanan insanlık dramını dile getir-
meye devam ediyoruz. İnsan hakları ihlallerine itirazımız bir in-
sanlık görevidir. Bu asla unutulmamalıdır. Mağduriyetin olduğu 
hiçbir konuya duyarsız kalmayan birlik üyesi ülkelerin de, bu 
drama sessiz kalmayacağına inancım sonsuzdur” diyerek diğer 
ülke temsilcilerine sunulan önergeye evet oyu vermesi çağrısın-
da bulundu. 

Genel Başkanımız Değirmenci, “Özellikle Covid-19 krizinin 
tüm dünyaya yaşattığı zorlu süreçte, Uluslar arası dayanışma-
ya daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. Uluslar arası sendi-
kal güç birliğinin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, 
kongremizin de sendikal güç birliğimizi artırmasını diliyorum” 
şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.

İstanbul teşkilatlarımızı ziyaret eden Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcımız 
Ferhan Öner, Sakarya’daki örgütlü işyerlerimizdeki üye-

lerimiz ve işveren vekilleriyle bir araya geldi. 

Genel Başkanımız Değirmenci ve Öner, Sakarya Şube Başka-

nımız Rıfat Kurt ile birlikte, ilk olarak daha önceki adı Alimex 

Alüminyum olan Sunparaside işyerindeki üyelerimizi tezgah 

başlarında ziyaret etti. 

Pandemi yasaklarının esnetilmesiyle birlikte Sunparaside 

emekçileriyle bir araya gelen Değirmenci, üyelerimizle tek tek 

sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Değirmenci başkanlığındaki heyetimiz, daha sonra Sunparasi-

de Genel Müdürü Çağatay Bölükbaşı’nı ziyaret ederek, işyerinin 

ve üyelerimizin mevcut durumundan metal sektöründeki geliş-

melere kadar birçok konuda istişarede bulundu. 

Bu ziyaretlerin ardından, geçtiğimiz günlerde ilk toplu iş söz-

leşmelerine kavuşan Daikın’daki üyelerimizi tezgah başlarında 

ziyaret eden Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Baş-

kan Yardımcımız Öner, üyelerimize toplu iş sözleşmesinin hayır-

lı olmasını dileklerini iletti. 

Değirmenci, Öner ve Şube Başkanımız Kurt ile birlikte Daikın 

Genel Müdür Yardımcısı Cemil Yiğit ile bir araya gelerek, üyele-

rimizin ve işyerimizin geleceğine ilişkin verimli bir sohbet ger-

çekleştirdi. Ziyarette Değirmenci, Genel Müdür Yiğit’e el yapımı 

Kuran-ı Kerim hediye etti.

DEĞİRMENCİ VE ÖNER SAKARYA’DAKİ ÜYELERİMİZİ 
TEZGÂH BAŞLARINDA ZİYARET ETTİ

Özçelik-İş Sendikası olarak üyesi olduğumuz IndustriALL Avrupa Federasyonunun dört yılda bir yapılan Kongresi,  
1-2 Haziran 2021 tarihlerinde pandemi nedeniyle videokonferans yöntemiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ INDUSTRIALL AVRUPA 
FEDERASYONUNUN KONGRESİNDE KONUŞTU
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Ge-
nel Başkan Yardımcımız Ferhan Öner, İstanbul’daki 
dört şubemizi ziyaret ederek, şube yöneticilerimiz 

ve temsilcilerimizle bir araya geldi. 

İki gün süren ziyaretler kapsamında Genel Başkanımız Değir-
menci ve Genel Başkan Yardımcımız Öner, İstanbul Avrupa Ha-
vacılık Şubemizi ile Anadolu Havacılık Şubemiz ayrı ayrı ziyaret 
etti. 

THY Teknik A.Ş. işyerinde yaklaşan toplu iş sözleşmesi öncesin-
de görüş alışverişinde bulunulan toplantılarda konuşan Genel 
Başkanımız Değirmenci, “THY Teknik A.Ş.’de yakın zaman içeri-
sinde toplu iş sözleşmesi sürecimiz başlayacak. Sözleşme tas-
lağımızın ortaya çıkarılması için genel yönetim kurulumuzdan 
ve iki şubemizden yöneticiler ile temsilcilerin olacağı bir komis-
yon oluşturacağız. Bu komisyonumuz, sahadan aldığı bilgiler ışı-
ğında, üyelerimizin talep ve beklentileri ile işyerimizin durumunu 

gözeterek taslağımızın ilk halini verecek. Ardından şube yöne-
timlerimiz ve genel merkezimizin de taslağa katkı sunmasıyla, 
taslağımızın son şekli verilmiş olacak ve işveren tarafına tasla-
ğımızı ileteceğiz” diye konuştu.

Hak kayıplarının telafi edilmesi ve yeni kazanımların elde edil-
mesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemi dikkat 
çeken Değirmenci, “Pandemi süreci elbette ki en çok havacılık 
sektörünü etkiledi ve bu durumun bizlere ekonomik olarak cid-
di manada olumsuz yansımaları oldu. Aşılama çalışmalarıyla 
birlikte havacılık ile birçok sektörün normale dönmesini bekli-
yoruz. Normale dönüş ile birlikte taleplerimizin daha kolay ka-
bul göreceğine inanıyoruz” diye konuştu. 

Toplantıda İstanbul Avrupa Havacılık Şube Başkanımız Hakan 
Kamaş ve İstanbul Anadolu Havacılık Şube Başkanımız Arif 
Doğduay ise şube olarak yapılan çalışmalarını anlatarak bilgi 
verdiler.

GENEL MÜDÜR AKBULUT VE YARDIMCISI ÇİFTÇİ ZİYARET 
EDİLDİ

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcımız 
Öner, beraberindeki İstanbul Avrupa Havacılık Şube Başkanı-
mız Hakan Kamaş ve İstanbul Anadolu Havacılık Şube Başkanı-
mız Arif Doğduay ile birlikte, geçtiğimiz günlerde Genel Müdür 
olarak atanan Mikail Akbulut'u makamında ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar diledi. Ziyarette Değirmenci, Genel Müdür 
Akbulut’a el yapımı Kuran-ı Kerim hediye etti. Ardından Genel 
Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi ile bir araya gelen Genel Başka-
nımız Değirmenci başkanlığımızdaki heyetimiz, THY Teknik 
A.Ş.’deki ve havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. 

1 NOLU VE 2 NOLU ŞUBELERİMİZLE BİR ARAYA GELİNDİ

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcımız 
Öner, daha sonra İstanbul 1 Nolu Şubemiz ile İstanbul 2 Nolu 
Şubemizi ziyaret etti. 

Burada şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimizle bir araya 
gelen Değirmenci ve Öner, örgütlü işyerlerimizdeki mevcut du-
rumu ele aldı. 

İlk olarak İstanbul 1 Nolu Şubemizle buluşan Değirmenci, bu-
rada yaptığı değerlendirmede, şubemizin özverili ve fedakarca 
çalışmalarından, sendikalaşma faaliyetlerine kadar yaptığı ça-
lışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şube 
yöneticilerimizi, genel merkezimizle koordineli ve başarılı çalış-
malarından dolayı tebrik etti. 

Toplantıda söz alan İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet 
Çolak ise, şube olarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, 
‘Genel Başkanımız liderliğinde sendikamızı ve konfederasyo-
numuzu daha da ileriye taşımak adına canla başla çalışıyoruz” 
diye konuştu. 

Ardından İstanbul 2 Nolu Şubemizle bir araya Genel Başkanı-
mız Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcımız Öner, Şube Baş-
kanımız Hasan Şam ve şube yöneticilerimiz ile temsilcilerimiz-
den, şubemizin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıda, 2 
Nolu Şubemize bağlı işyerlerinde uzun yıllar iç içe bir çalışma 
içerisinde olduğunu kaydeden Değirmenci, son yıllarda işyerle-
rimizde oluşturduğumuz iş barışı ve refahın hat safhaya çıktığını 
belirtti.

DEĞİRMENCİ VE ÖNER 
İSTANBUL TEŞKİLATLARIMIZLA BULUŞTU
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HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, 31 Ağustos 2021 
tarihinde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Baş-
kanlığı’nda HAK-İŞ Genel Merkezi’nde video konfe-

rans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Baş-
kan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet 
Şahin, Av. Hüseyin Öz ve HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner’in 
yanı sıra konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan-
ları katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantıda çalışma haya-
tının güncel sorunları, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan 
Kovid süreci, aşının önemi ve son zamanlarda yaşanan doğal 
afetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

“TÜM TEŞKİLATIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Arslan, “Uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldik. Hastalık 
sürecinde beni yalnız bırakmayan, öncelikle Başkanlar Kurulumu-
za, sendikalarımıza ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Zor ve uzun bir süreci tamamladık ama bir süre daha dikkat etme-
miz, tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor” diye konuştu.

“30 AĞUSTOS TÜRK MİLLETİNİN DİRİLİŞİDİR”

Ülkemizin özgürlük temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düş-
manlardan kurtulduğu 30 Ağustos’un Türk milletinin yeniden 
küllerinden dirilişi olduğunu belirten Arslan, “30 Ağustos ülke-
mize karşı başlatılan işgalin sona ermesinin en önemli adım-
larından birisidir. 30 Ağustos zaferini ortaya koyan başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına ve ülkemiz 

için şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu-
gün onların yaptığı mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bir 
kez daha görüyoruz” diye konuştu.

“CİDDİ TEDBİRLER VE ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK”

Pandemi döneminde HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve bağlı sen-
dikaların üzerlerine düşen görevleri yerine getirme konusunda 
büyük bir hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Arslan,  “Ulusal ve 
uluslararası alanda yaptığımız işbirliği çalışmaları ile pandemi 
sürecinde üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yap-
maya çalıştık. Bu konuda ciddi tedbirler ve çalışmalar gerçek-
leştirdik” dedi. 

Arslan, pandemi sürecinde devletin ve ilgili bakanlıkların görev-
lerini en iyi şekilde yerine getirirken, sivil toplum örgütü olan 
sendikaların bu mücadelede ne kadar önemli olduğunun bir 
kez daha görüldüğünü belirtti. Arslan, “HAK-İŞ olarak göstermiş 
olduğumuz çalışmalar ve bu konudaki tutumumuz, Türkiye’ye 
örnek olmuştur” dedi.

“AŞI KONUSUNDA BİLGİSİZLİK VAR”

Koronavirüsle mücadelede en etkin yöntemin aşılama oldu-
ğunu belirten Arslan, “Aşı konusunda Türkiye’de bilgi eksikliği 
var. Ayrıca bazı çevrelerin milletimizin hayrına olmayan bir kı-
sım yorumları, konuşmaları toplumu olumsuz olarak etkiliyor. 
Bu hastalık çok ağır bir hastalık. Bize düşen de bu bilgisizliği 
gidermek. Üyelerimizin, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın 
bu konudaki eksiklikleri varsa bunları gidererek aşı olmalarını 
sağlamamız gerekiyor” hatırlatmasında bulundu.

HAK İŞ 
BAŞKANLAR 
KURULU 
TOPLANDI

“İÇİMİZ YANIYOR”

Türkiye’nin son zamanlarda büyük afetlerle karşı karşıya kaldığını 
ve HAK-İŞ’in üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme noktasın-
da yetkililer ve yardım kuruluşlarıyla ortak olarak hareket ettiğini 
belirten Arslan, “Türkiye yakın tarihinde karşılaşmadığı bir yan-
gınla karşılaştı. Ardından Karadeniz bölgemizde meydana gelen 
sel felaketi bizleri derinden üzdü. HAK-İŞ Afet Komitemiz bizzat 
sahada yer aldı. Felaketin yaşandığı illerde başkanlıklarımız ile 
koordineli bir şekilde çalışarak, felakete ilk müdahale eden ör-
gütlerden birisi oldu. Bu komitemizde yer alan arkadaşlarımıza 
ve il başkanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin ne yapacağı-
nı bilmediği bir anda vatandaşlarımızın ihtiyaçları temin edilerek, 
büyük bir boşluğu doldurmuş olduk” diye konuştu.

“ADALETSİZ BİR UYGULAMAYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

696 sayılı KHK’nin getirdiği düzenleme karşısında HAK-İŞ’e üye 
birçok çalışanın başka işkollarına geçirildiğini hatırlatan Ars-
lan, “696’nın adaletsiz, hukuksuz durumunun bizlere bir fatura 
ödettireceğini biliyorduk ve bunu önceden önlemeye çalıştık. 
Cumhurbaşkanımızdan, ilgili bakanlıklara kadar siyasetin her 
aktörüyle görüşmelerimize rağmen ne yazık ki bu korktuğumuz 
başımıza geldi. Üç sendikamız üyelerimiz istifa etmediği halde, 
sırf 696’nın getirdiği yeni düzenleme ile başka iş kollarına gitti 
ve sendikalarımız barajın altında kaldı” dedi.

“KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAYIRLI OLSUN”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile 
ortaklaşa yürütülen 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçe-
ve Protokolü’nün tüm çalışanlara hayırlı olması temennisinde 
bulunan Arslan, “Bu sözleşmede, 696 sayılı KHK’dan kadro alan 
arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü konusunda büyük bir 
çaba sarf ettik ve bunu büyük ölçüde başardık. Hem ekonomik 
anlamda hem de idari anlamda bu toplu iş sözleşmesi tarihi bir 
sözleşme oldu” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda genel Başkan Yardımcılarımız ve sendikalarımızın 
başkanları da söz alarak gündeme, çalışma hayatına ve işkolla-
rında yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundular. 
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“Sağlık kuralları açısından günlük ancak yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işlerde 151 yönetmelik gereği çalışılan 
işçilerin kadın ve erkek sayıları, yapılan iş gibi unsurları bildirim yükümlülüğü bulunmakla birlikte bu işçilere ek iş verilemeyeceği ve 
belirtilen azami süreden fazla çalıştırılamayacakları düzenlenmiştir” 

“Gece Çalışılan İşlerde8, Gece vaktine dair İş Kanunu ile yapılan düzenlemede saat 20.00 ile 06.00 arasında yapılan işler gece olarak 
kabul edilmektedir. Bununla birlikte işçinin çalışma süresinin yarısından fazlasının gece dönemine geldiği hallerde yapılan iş gece ça-
lışması olarak kabul edilecektir.”9

“Maden ocakları işleri, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak yerlerde fazla çalış-
ma yapılamayacağı Fazla Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesinde düzenlenmiştir” 

Yapılan işler bakımından fazla çalışmanın yapılamayacağı hallerin düzenlenmesinin yanında işçinin niteliğine göre de bazı hallerde 
fazla çalışmanın yaptırılamayacağına dair yasaklar öngörülmüştür. 

• On sekiz yaşını doldurmamış işçiler, 
• Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler, 
• azla çalışma yapmayı kabul etse de sağlığının elvermediği hekim raporu ile belgelenen işçiler, 
• Kısmi süreli iş akdi ile çalıştırılan işçiler bakımından yönetmeliğin 8. maddesi ile fazla çalıştırma yapılamayacağı düzenlenmiştir.
• Her ne kadar kanunen düzenleme alanı bulmasa da Yargıtay kararları ile çalışma sürelerini kendileri belirleyen üst düzey yöne-

ticiler bakımından da fazla çalışmanın mümkün olmadığı yönündeki kararlar istikrar kazanmıştır.10

Üst düzey yöneticiler bakımından Yargıtay bir yaklaşım sergilemekte ise de bu sınırlamalar netleştirilmelidir. Üst düzey yönetici en 
az işveren vekili yetkilerine sahip olmalıdır, işveren niteliğine ilişkin yetkileri kullanmalı, işin yürütümünde büyük ölçüde otonomiye 
sahip olmalıdır. Üst düzey yöneticiliğin varlığında işveren vekilliği gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Çalışma düzenini kendi be-
lirlemeli, herhangi bir üst makamdan emir ve talimata bağlı olmaksızın çalışmalıdı.11Dolayısı ile üst düzey yönetici kadrosunda veya 
isimlendirilmesi işveren vekili olarak çalışan bu kişilerin her koşulda fazla çalışma yapmadıklarını kabul isabetli olmayacaktır.12

FAZLA ÇALIŞMANIN TÜRLERİ

Normal Nedenlerle Fazla Çalışma

Normal nedenlerle fazla çalışma, İş Kanunu m. 41/1’de açıklanmıştır. Kanuna göre, üretimin artırılması, işin niteliği veya ülkenin 
genel yararı için yapılan ve haftalık 45 saati geçen fazla çalışmalara normal nedenlerle fazla çalışma denilmektedir. Normal nedenlerle 
fazla çalışma, kanunda yıllık toplam 270 saatle sınırlandırılmıştır (İş Kanunu m. 41/8)

Çalışma Süreleri Yönetmeliği ve Yargıtay kararlarında, haftalık yasal çalışma süresinin aşılmamasına rağmen bazı çalışmalar fazla 
çalışma olarak kabul edilmektedir. Gerçekten, Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde, günlük çalışma süresinin her ne şekilde olursa olsun 
11 saati aşmayacağı hükme bağlandıktan sonra bir işçinin bu sınırları aşan sürelerle çalıştırılmasında 41.madde, yani fazla çalışmaya 
ilişkin maddenin uygulanacağı belirtilmiştir.(Yön. m. 3,4)13

Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma

İş Kanunu m. 42’de zorunlu nedenlerle fazla çalışma anlatılmıştır. Buna göre, makinelerde arıza çıkması, zorlayıcı sebeplerin ortaya 
çıkması durumunda, normal şartlar altında yapılması gereken iş gücünü geçmemek koşuluyla yapılan çalışmaya zorunlu nedenlerle 
fazla çalışma denilmektedir. Kanunda, zorunlu nedenlerle fazla çalışma yapılabilmesi için gerekli şartlar sayılmıştır. Yani, bu şartlar 
oluşmadığı sürece zorunlu nedenle fazla çalışma yapılamaz. Kanundan anlaşılacağı üzere, zorunlu nedenle fazla çalışmanın, acil olarak 
yapılması gereken ve aniden ortaya çıkan bir durumda yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.14

8  Yargıtay 22. HD, T. 14.01.2019, E. 2016/2676, K. 2019/808, “Yine İşçilerin gece çalışmaları günde yedi buçuk saati geçemez (İş Kanunu, Md. 69/3) Bu durum günlük 
çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın sınırını oluşturur. Gece Çalışmaları yönünden, haftalık kırk beş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde yedi buçuk 
saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir” ; Yargıtay 9. HD., T. 02/07/2015, E. 2015/17642, K. 2015/24006,“Günlük kanuni çalışma süresinin yarısından 
çoğu gece dönemine rastlayan çalışma gece çalışması sayılır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69. Maddesinde çalışma hayatında gece en geç 20:00’de başlayarak en erken 
06:00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.”

9  Aktay, Nizamettin, Arıcı Kadir, Senyen/Kaplan, E. Tuncay: İş Hukuku, Yenilenmiş 5. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, Ekim 2012., s.228.

10  Hatice Duygu Özer, “Çalışma Saatlerini Kendi Belirleyen İşçi Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanır mı?”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2007/3, s.149, Yargıtay, 9. HD. T. 
25.10.2018, E.2015/23923, K. 2018/19396, “İşyerinde üst düzey yönetici konumunda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretin ödenmesi durumunda, 
ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz… İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir 
talimat verilmemişse, görevinin gerektirdiği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul 
edilmelidir.” Yargıtay, 9. HD. T. 18.09.2018, E.2016/7649 E.. 2018/16028, “davacının davalıya ait işyerinde üst düzey yönetici olarak çalıştığı ve kendi mesaisini kendisinin 
belirlediği anlaşılmıştır. Bu nedenle fazla mesai alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü de hatalıdır.”

11 Muhittin Astarlı, “Üst Düzey Yöneticilerin Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma Ücreti Talepleri (Yargıtay Kararlarına Genel Bir Bakış)” , İş Dünyası ve Hukuk Prof. Dr. Tankut 
Centel’e Armağan, İstanbul, 2011, s.57

12 Narmanlıoğlu, Ünal: İş Kanununa Göre Fazla Çalışma ve Karşılığı, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:17, Mart 2010 s.30

13  Çelik, Caniklioğlu, Canbolat; s.765.

14 Memet Nejat Şen, “4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Çalışma Süresinin Düzenlenmesi ve Fazla Çalışma”, (Danışman: Prof. Dr. E. Murat Engin), Galatasaray Üniversitesi Sosyal 

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 
FAZLA ÇALIŞMA

Av. Gupse Nur Kurt 
I. ÇALIŞMA SÜRESİ KAVRAMI 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 vd. maddelerinde hangi hallerin çalışma süresinden sayıldığı, günlük ve haftalık çalışma saatleri ile 
dinlenme saatlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar yer almasına rağmen çalışma süresinin tanımı yapılmış değildir. Buna karşın, İş Kanu-
nuna İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 3. maddesinde, “Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre” olarak tanımlan-
mıştır.1 Bu düzenlemeye göre, işçinin hem fiilen çalıştırıldığı süre hem de işverenin emri altında işte geçirdiği süre çalışma süresi olarak 
kabul edilmektedir.

İş Kanununa göre çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan 
günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.2Taraflar anlaşarak haftalık normal çalışma süresini haftanın çalışılan günlerine değişik şe-
kilde dağıtabilirler.3

Kural olarak, haftalık ve günlük çalışma süresi, iş yerinde çalışan tüm işçiler için aynıdır. Bununla birlikte, kanuni süreyi geçmemek 
kaydıyla farklı işçi gruplarına farklı çalışma süreleri uygulanabilir.4

II. FAZLA ÇALIŞMA

Fazla çalışma kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Eski İş Kanununda günlük çalışma süresinin 
dışında yapılan çalışma fazla çalışma olarak tanımlanmışken, 4857 Sayılı İş Kanununda günlük değil, haftalık 45 saatlik çalışma süresini 
aşan çalışmalar “fazla çalışma” olarak kabul edilmiştir.5

FAZLA ÇALIŞMANIN NEDENLERİ

İş Kanunu’nun 41. maddesinde fazla çalışma yapılabilecek durumlar tahdidi olmayacak şekilde sayılmıştır.6 İş Kanunun 41. mad-
desinde ve Fazla Çalışma Yönetmeliğinin 1. maddesinde “ülkenin genel yararları-üretimin artırılması-işin niteliği” gibi nedenle ile fazla 
çalışma yapılabileceği düzenlenmiştir. 

“Ülkenin genel yararı” sebebiyle fazla çalışma yapılması oldukça geniş ve sınırsız bir sebep olup kanun koyucu tarafından sınırlan-
dırılmamıştır. İşverenin üretimi arttırması, yapılacak her çalışma ülkenin ekonomisine katkı sağlayacağından işverene denetimsiz gibi 
görünen fazla çalıştırma hakkı vermektedir. Genel olarak bakıldığında da işçinin yapmış olduğu tüm çalışmalar dolaylı yoldan ülkenin 
genel yararı içindir. Bu sebeple neredeyse çoğu ihtimalde işçiye yaptırılacak fazla çalışmaların ülkenin genel yararları gereği olduğu 
iddia edilebilir. Böyle bir durumda ise geniş yorumlanacak bu kavram işçi ve yine dolaylı olarak ülke ekonomisi için olumlu sonuçlar 
doğurmayabilir. Her çalışmanın ülke yararına olduğu ileri sürülerek fazla çalışmanın önünün sınırsız şekilde açılmasının doğru olmadığı 
iddiasıyla bu durum doktrinde tartışma konusu olmuştur. Doktrinde, yeterli denetimin sağlanması halinde işverenin fazla çalıştırma 
hakkının işletmenin ihtiyacı gereği serbestçe kullanabileceğini belirtilmiştir.7

Fazla Çalışma yapılmasını gerektiren nedenler gerçekleşmiş olsa dahi bazı durumlarda işçiye bu ek yükümlülüğün düzenlenmesi 
yasaklanmıştır. Bu halde fazla çalışmanın yapılamayacağı işler ve işçilerin özel durumlarını göz önünde bulundurmak gereklidir. Fazla 
çalışmanın yasaklandığı işler şunlardır;

1  İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği (RG., 6.4.2004, 25425)

2  4857 Sayılı İş Kanunu (RG., 10/6/2003, 25134)

3  Haluk Hadi SÜMER; İş Hukuku Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019, s.408  

4  SÜMER; s.408

5 Nuri ÇELİK, Nurşen CANİKLİOĞLU, Talat CANBOLAT; İş Hukuku Dersleri; Beta Yayıncılık, İstanbul 2020; s.762; Yargıtay’a göre, eğitim için yapılan toplantılar işçinin bilgi ve 
performansını artırma amacıyla yapıldığından bu toplantılarda geçen süre fazla çalışma olarak değerlendirilemez. ( Yarg. 9 HD. , 15.5.2007 E. 2007/6064 K. 2007/15197 )

6   Öner Eyrenci / Savaş Taşkent / Devrim Ulucan Bireysel İş Hukuku, 8. bs., İstanbul, Beta Basım Yayıncılık, 2017, s. 286.

7 Yuvalı, Ertuğrul: Türk Hukukunda Olağan Nedenlerle Fazla Çalışma ve AB Ülkelerindeki fazla çalışma hükümlerine Genel Bir Bakış, Kamu-İş Dergisi, C.10, S.4, 2009, s. 58
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Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma

İş Kanunu m. 43’te açıkça tanımlandığı üzere, seferberlik sırasında, seferberlik süresini geçmeyecek şekilde, ülke savunmasının 
ihtiyaçlarını karşılayan iş yerlerinde gerek görülürse Cumhurbaşkanı, günlük çalışma süresini, en çok çalışma süresine çıkarma 
yetkisine sahiptir.15

Hazırlama, Tamamlama Ve Temizlik İşleri Nedenleriyle Fazla Çalışma

Bir diğer adı “sürekli fazla çalışma” olan bu çalışma türünde, hazırlama, tamamlama ve temizlik işleri yapılmaktadır. Bir fazla 
çalışma türü benzeri olan bu çalışma, süreklilik arz etmektedir. Asıl işin gerektirmesi üzerine, düzenin sağlanması ve asıl işin dü-
zenli bir şekilde yapılabilmesi için normal çalışma süresinden sonra veya önce zorunlu olarak yapılır. Hazırlama, Tamamlama ve 
Temizleme İşleri Yönetmeliği’nde16, bu çalışmaların nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre m. 1’de, “bir işyerinde yürütülen 
asıl işin düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan hazırlama, tamamlama ve temizleme 
işleri” denilerek bu türün amacı açıklanmıştır. Yine yönetmeliğin 10. maddesinde, asıl işin bitiminden sonra en az yarım saatlik bir 
ara dinlenmeden sonra bu fazla çalışmaya başlanılacağı belirtilmiştir. Madde 12’de, hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri de 
dâhil olmak üzere günlük çalışmanın 11 saati aşmayacağı belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre, günlük 7,5 saat ile sınırlanmış işler ve 
başka hükümlerle sınırlanmış diğer işlerde bu saat sınırlarına uyulması gerekmektedir (m. 11).

FAZLA ÇALIŞMANIN KOŞULLARI
İşverenin Talepte Bulunması 

Bir işyerinde işçiye fazla çalışma yaptırılabilmesi için hukuki anlamda işverence talep edilmiş olması şarttır. Çünkü işverene 
ekonomik bir külfet yüklemekte olup işveren yahut işveren vekillerinin talimatı veya talebi olmaksızın işçinin yapacağı haftalık 45 
saati aşan çalışmalar Yargıtay uygulamasında da kabul edildiği şekliyle fazla çalışma olarak değerlendirilmez.17

İşçinin Onayının Alınması

İş yerinde fazla saatlerle çalışma yaptırmak isteyen işveren işçinin onayını almalıdır.(İş K,m.41/7)

Bu onayın eskiden olduğu gibi, işçinin işe girişi sırasında iş sözleşmesine konulacak bir hükümle veya sonradan alınması müm-
kündür.18 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin19 9.maddesine göre, “fazla çalışma ihtiyacı 
olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında 
saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak 
bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.”20

FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI
İspat, bir usul hukuku kavramı olarak taraflarca iddia edilen talebin dayandığı hukuk kuralının koşul vakıalarını karşılayacak 

somut vakaların, iddia edildiği gibi gerçekleştiği hususunda hâkimde kanaat uyandırmak üzere yapılan inandırma faaliyetidir.21 
İspat yükü ise, taraflar arasında çekişmeli bulunan olguların kim tarafından ispat edilmesi gerektiğinin belirlenmesi olarak tanım-
lanmaktadır.22

Fazla çalışmada ispat yüküne ilişkin olarak iş hukuku mevzuatında açık bir hüküm yer almamaktadır. Genel kural ise 6098 sayılı 
TBK m. 6’da “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yü-
kümlüdür.” şeklindedir. 6100 sayılı HMK m.190 gereğince de “ispat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen 
vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” Her iki hükmün birlikte değerlendirilmesi sonucunda özel 
bir düzenleme bulunmadıkça; ispat yükü, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.23

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013, s. 56.

15 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 145 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

16  RG. 28.04.2004/25446

17  ODAMAN, Serkan: Esneklik Prensibi Çerçevesinde Yargıtay Kararları Işığında Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri Ve Yöntemleri, İstanbul 2013, s.40.

18 Çelik, Caniklioğlu,Canbolat;s.766.; Çelik, İş Hukuku Dersleri, 15.Bası, 2000, 259 Eyrenci, Öner: “4857 Sayılı İş Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemeler Genel Bir 
Değerlendirme”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2004/I, s.163 ; Caniklioğlu,Nurşen:4857 Sayılı İş Kanununun Çalışma Sürelerine İlişkin 
Düzenlemeleri, T. Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikasınca düzenlenen “III. Yılında İş Yasası” semineri yayını, İstanbul,2005, s. 171. 

19  RG. 06.04.2004/25425

20  Öğretide bir görüşe göre, işçinin fazla çalışmaya verdiği oanyı geri alması iş yerinde olumsuzluklara yol açmışs bu durum iş sözleşmesinin feshi için geçerli sebep 
olur, bkz. KESER, Hakan: İşverenin fazla çalışma yapılması yönündeki talimatına uymayan ya da fazla çalışma onayını geri alan işçinin iş sözleşmesinin işverence 
feshine ilişkin bir değerlendirme, SİCİL İş Hukuku D., S.39, 2018, 34. Ancak yazara göre, işverenin aynı durumdaki işçilerden bazılarının iş sözleşmesini feshedip 
bazılarınınkini feshetmemesi yapılan feshi geçersiz hale getirebilecekrit, 35., Çelik, Caniklioğlu, Canbolat; s.767.

21  Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, 7. 
Bası, s. 252 ; Erdem Özdemir, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, Beta Yayınları, İstanbul, Şubat 2006, s.7; Oğuz Atalay, “Delil Kavramı 
Üzerine”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Ankara, 2009, s. 129.

22  Kuru, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2.Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, Kasım 2018, , s.234.

23  Kuru, s.235

Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle iş yerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları göz 
önüne alınabilir. 

FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI 

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma durumunda işçi zamlı ücrete veya serbest zamana hak kazanmaktadır.24

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Fazla çalışma ücreti, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılması ile elde edilebilmektedir (İK 
m. 41/2) Kanunda belirtilmiş olan bu miktardan daha aşağıda bir miktar belirlenmesi mümkün değildir ve buna dair sözleşme hü-
kümleri de geçersiz sayılmaktadır.25 İşçi ile işveren kanunda belirtilenden daha çok fazla çalışma ücretine karar verme serbestîsine 
sahiptir.26

İşçiye, normal çalışması için alacak olduğu maaşı ne zaman ödenecekse, fazla çalışma ücreti de onunla beraber ve normal ça-
lışması için alacağı para birimi üzerinden ödenmelidir.27 Fazla çalışma ücreti, işçinin son ücretine göre değil, her dönem için aldığı 
ücrete göre ayrı ayrı hesaplanmalıdır.28 Yargıtay’a göre, işçinin önceki dönem ücretleri bilinmiyorsa, son dönem ücretinin asgari 
ücrete olan oranının belirlenmesi ile bilinmeyen dönem ücretinin hesaplanması gerekmektedir.29

Yargıtay’ın kabul etmiş olduğu bir durum ise fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dâhil edildiği konusundaki sözleşme maddesi-
dir. Yargıtay, bu şekildeki sözleşme maddelerini geçerli saymaktadır.30 Ancak, yıllık 270 saati aşan bir çalışmanın olması durumunda 
bu çalışmalar için fazla çalışma ücretinin hesaplanması ve işçiye ödenmesi gerekmektedir.31

SERBEST ZAMAN KULLANMA HAKKI
İşçi fazla çalışması sonucunda zamlı ücret yerine serbest zaman kullanma hakkına sahiptir (İK m. 41/4)32

İşçinin seçimine bırakılmış bu durumda, işçi işverene yazılı olarak serbest zaman kullanmak istediğini bildirmek durumundadır 
(FÇY m. 6)33. İşçi bu yazılı talebini en geç söz konusu fazla çalışmanın karşılığının ödenmesinden önce yapmalıdır.34 Ve bunun sonu-
cunda işveren, altı aylık bir süre içerisinde işçiye serbest zaman kullandırma yükümlülüğü altına girmektedir (İK m. 41/5). İkramiye, 
bayram harçlığı, yakacak yardımı ve yol yardımı gibi ödemelerde işverenin kesinti yapmaması gerekmektedir.35 İşveren bu serbest 
zamanı, çalışma süreleri içerisinde aralıksız bir şekilde ve maaşından indirim yapmadan kullandırmak zorundadır (İK m. 41/5, FÇY 

m. 6/2). 36Ancak, işçi ile işverenin kabul etmesi ile serbest zaman aralıklı olarak kullanılabilmelidir.37

24  “Somut olayda; Mahkemece, davacı tanıklarının beyanlarına itibar edilerek fazla çalışma alacağı hüküm altına alınmıştır. Davacının çalışma süresi 07:00-20:00 
saatleri arası 13 saat kabul edilerek 1 saat ara dinlenmesi düşülerek hesaplama yapılmıştır. Aksine tanık beyanı olmadığı sürece 11 saati aşan çalışmalarda en az bir 
buçuk saat ara dinlenme düşülmesi gerekirken sadece bir saat ara dinlenmesi düşülerek yapılan hesaplamaya göre hüküm kurulması hatalıdır.” (Yargıtay 22. H.D., 
2016/16029 E. 2019/14730 K. 02.07.2019 T.)

25  Müge Aracı, “Yeni İş Kanununda Normal ve Normali Aşan Çalışma Süreleri”, (Danışman: Prof. Dr. Ercan Akyiğit), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya. s. 42.

26  SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 12. bs., İstanbul, Beta Basım Yayım, 2016. s. 845.

27  AKYİĞİT, Ercan: İş Hukuku, Güncellenmiş 12. bs., Ankara 2018, s. 414.

28  Süzek, s. 846.

29 “…Fazla çalışma ücretinin son ücrete göre hesaplanması doğru olmayıp, ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir. Yargıtay kararları da bu yöndedir ( 
Yargıtay 9.HD. 16.2.2006 gün 2006/20318 E, 2006/3820 K. ). Bu duruda fazla çalışma ücretlerinin hesabı için işçinin son ücretinin bilinmesi yeterli olmaz. İstek 
konusu dönemler açısından da ücret miktarlarının tespit edilmesi gerekir. İşçinin geçmiş dönemlere ait ücretinin belirlenememesi halinde, bilinen ücretin asgari 
ücrete oranı yapılarak buna göre tespiti gerekir. Ancak işçinin işyerinde çalıştığı süre içinde terfi ederek çeşitli unvanlar alması veya son dönemlerde toplu iş 
sözleşmesinden yararlanılması gibi durumlarda, meslek kuruluşundan bilinmeyen dönemler için ücret araştırması yapılmalı ve dosyadaki diğer delillerle birlikte 
değerlendirmeye tabi tutularak bir karar verilmelidir…” (Yargıtay 9. H.D. 2017/8424 E. 2017/4718 K. 23.3.2017 T.)

30  Süzek, a.g.e., s. 846.

31  Süzek, a.g.e., s. 846

32  Süzek, a.g.e., s. 847; Hatice Karacan Çetin, 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma, Güncellenmiş 5. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2015, s. 137.

33  Eyrenci / Taşkent / Ulucan, a.g.e. , s. 294; Süzek, a.g.e., s. 847

34  Akyiğit, a.g.e., s. 416.

35 ÇİL, Şahin,: “4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma”, Çalışma ve Toplum Dergisi, No:3, 2007, s. 73.

36  Süzek, a.g.e., s. 847; Eyrenci / TaĢkent / Ulucan, a.g.e., s. 295.

37  Çil, a.g.e., s. 74a.
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Kardemir Genel Müdürü Necati Utkanlar, Hukuk Genel Müdür 
Yardımcısı Arslan Narin, İç Denetim ve Risk Yönetim Başkanı Bilal 
Yıldız, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ 
ve Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter’in de katıldığı sergide 
Şube Başkanımız Yılmaz, çekilen fotoğraflarla ilgili işveren vekil-
lerine tek tek bilgi verdi. Ziyaret toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiy-
le son buldu.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Ak-
yel,  örgütlü olduğumuz Kardemir A.Ş. işyeri çalı-
şanlarını ziyaret etti.

Karabük Şube Başkanımız Kenan Yılmaz ve Şube Yö-
netim Kurulumuz da ziyaretlerde hazır bulundu. Genel 
Başkan Yardımcımız Akyel ve Şube Yöneticilerimiz fab-
rikadaki bölümleri tek tek ziyaret ederek üyelerimizin 
talep ve beklentilerini dinledi. 

Üyelerimiz Akyel’e ve şube yönetimine ziyaretten dolayı 
duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER
KARABÜK ŞUBEMİZ 

8 KASIM FOTOĞRAF SERGİSİNİ GEZDİ
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AKYEL VE ŞUBEMİZDEN 

KARDEMİR’E ZİYARET

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kardemir Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altın-
dağ, Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter ile İnsan Kaynakları Müdür Vekili Hülya Akdağ, Karabük Şubemizi ziyaret 
ederek Şube Başkanımız Kenan Yılmaz ve Şube Yönetimimize hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuiyeti dile getiren Şube Başkanımız Yılmaz: “Genel kurul sonrası sendikamıza hayırlı olsun ziyare-
tinde bulunan Başkan Elif Köse’ye, Genel Müdürümüz Necdet Utkanlar’a ve tüm işveren vekillerimize nazik ziyaretlerinden dolayı 
kendim ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” dedi.

ŞUBE BAŞKANIMIZ YILMAZ VE YÖNETİMİNE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

Karabük Şube 
Başkanımız Kenan 

Yılmaz, örgütlü 
olduğumuz 

Kardemir merkez 
yemekhanesinde 

açılan 8 Kasım temalı 
fotoğraf sergisini 

gezdi.
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Karabük Şube Başkanımız Kenan Yılmaz ve şube yönetimimiz Karabük Valisi Fuat Gürel’i, Karabük Belediye Başkanı 
Rafet Vergili’yi, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin’i ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u makamlarında ziyaret 
etti.

Geçtiğimiz 10 Ekim tarihinde kongresini gerçekleştiren Karabük Şubemizde göreve gelen yeni şube başkanımız Kenan Yılmaz ve 
şube yönetimimiz bir taraftan hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ederken diğer taraftan da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Şube Başkanımız Yılmaz ve Şube Yönetimimiz yaptıkları protokol ziyaretlerinde sendikamız ve şubemiz ile ilgili bilgilendirmelerde 
bulunarak kendilerine gelen başarı dileklerini kabul etti.

Karabük Şube Yönetimimiz, örgütlü oldu-
ğumuz Mescier Demir Çelik’i ziyaret ede-
rek üyelerimizle bir araya geldi.

Şube Sekreterimiz Ali Kaplan, Şube Mali Sek-
reterimiz Hidayet Böyükdoğan, Şube Teşki-
latlandırma Sekreterimiz Ali Gürcan Barlas ve 
Şube Eğitim Sekreterimiz İsa Aydın, üyelerimiz 
tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Şube 
Yönetimimiz üyelerimizle sohbet ederek sen-
dikal çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bu-
lundu.

Ziyaret, üyelerimizle toplu hatıra fotoğrafı çek-
tirmesiyle son buldu.

KARABÜK ŞUBEMİZ BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDU KARABÜK ŞUBEMİZDEN 
MESCİER’E ZİYARET
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İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, örgütlü olduğumuz İsdemir, Yolbulan ve MMK Metalurji A.Ş. işyerlerine 
ziyaretlerde bulundu.

Şube Başkanımız Güngör’e, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimiz eşlik etti. Şube yönetimimiz fabrikalardaki 
üniteleri tek tek gezerek üyelerimizle sohbet edip sendikal çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

İskenderun şubemize bağlı örgütlü olduğumuz İSDEMİR A.Ş.’nin kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla fidan dikim 
töreni gerçekleştirildi.

İsdemir'in kuruluşunun 51. yıl dönümü anısına tesisin siteler alanında gerçekleştirilen fidan dikim törenine Şube Başkanımız 
Mehmet Güngör, şube yönetim kurulu üyelerimiz, İsdemir Genel Müdürü Mesut Keyifli ve çalışanlar katıldı.

Şube Başkanımız Güngör, Genel Müdür Mesut Keyifli ve şube yönetim kurulumuz daha yeşil bir dünya için fidanları toprakla 
buluşturup can suyu verdi.

Fidan dikim törenin ardından Güngör ve şube yönetimimiz fabrikada bulunan misafirhane bahçesinde kurulan Çelik ve Yaşam 
heykel sergisinin açılışına katıldı.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve şube yönetim 
kurulu üyelerimiz, İskenderun İlçe Kaymakamı İskender Yönden'i 
yeni hizmete açılan kaymakamlık binasında ziyarette bulundu.

Ziyarette Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Kaymakam İskender 
Yönden'e Atatürk portresini hediye etti.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN 
İŞYERLERİNE ZİYARET 

İSDEMİR’DE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

ŞUBE BAŞKANIMIZ GÜNGÖR’DEN 
KAYMAKAM YÖNDEN’E ZİYARET

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org64 65



İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Gün-
gör, örgütlü olduğumuz Yolbulan işyerinde 
çalışan işyeri temsilcimiz Faruk Demir'i te-
davi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Şube Başkanımız Güngör’e, Şube Mali Sekrete-
rimiz Veysel Yayla, teşkilatlandırma uzmanımız 
Rıfat Alpboğan eşlik etti. Güngör, temsilcimiz 
Demir’e geçmiş olsun dileklerinde bulunurken 
en kısa zamanda çalışma hayatına dönmesini 
temenni etti.

ŞUBE BAŞKANIMIZ GÜNGÖR’DEN 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

İstanbul 2 Noʼlu Şube Başkanımız Hasan Şam, sendikamızın örgütlü olduğu Kanca El Aletleri ve Gamak Makine iş-
yerlerini ziyaret etti.

Şube Başkanımız Şam, üyelerimizle farklı vardiyalarda bir araya geldi. Şam'a Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm ve temsilcile-
rimiz eşlik etti.

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBE BAŞKANIMIZDAN 
İŞYERLERİNE ZİYARET

İskenderun Belediye Başkan Yardımcı-
sı Tayfun Boda, İYİ Parti İskenderun İlçe 
Başkanı Mustafa Barın ve yönetim kurulu 
üyeleri, İskenderun Sanayi Ticaret Odası 
Başkanı Levent Yılmaz ile yönetim kurulu 
üyeleri, Sağlık-Sen İskenderun Şube Başka-
nı Dr.Tayyar Gürcü ve yönetim kurulu üyele-
ri, Yörükler Dernek Başkanı Yaşar Türkmen, 
İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Gün-
gör ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi yeni hiz-
met binasında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Güngör, hayırlı olsun dilek-
lerini kabul ederken ziyaretlerinden dolayı 
tüm misafirlere teşekkürlerini dile getirdi.

İSKENDERUN ŞUBEMİZE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
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Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı kardeş sendikalarımızdan Öz Petrol-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Kudret Ör-
gel,Genel Başkan Yardımcısı Uğur Evkuran ve Hak-İş İl Başkanı Mustafa Şişman,  İstanbul 1 No'lu Şube binamızı 
ziyaret ederek Şube Başkanımız Ahmet Çolak’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şube Başkanımız Çolak, ziyaretlerinden dolayı  tüm sendika yöneticilere teşekkürlerini dile getirdi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız 
Ahmet Çolak, sendikamıza bağ-
lı Gebze Şubemizin örgütlendiği 
fabrikada, sendikalı oldukları 
gerekçesiyle işten atılan Hebo 
işyerindeki üyelerimize destek zi-
yaretinde bulundu.

Şube Başkanımız Çolak, fabrika 
önünde direnişlerini sürdüren üye-
lerimize sendikamızın her türlü ih-
tiyaçlarında yanlarında olduklarını 
belirtti.

ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇOLAK’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZDEN 
HEBO İŞÇİLERİNE DESTEK ZİYARETİ

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, örgütlü olduğumuz Termo Teknik,  Parsat, Kardeş Elektrik, Ekomak, 
Urtim, Ümit Bisiklet ve KDM Yedek Parça işyerlerini ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldi. 

Şube Başkanımız Ahmet Çolak, işyerlerindeki bölümleri tek tek gezip üyelerimizle sohbet etti. Çolak, üyelerimize sendikal 
çalışmalarla ilgili bilgi verirken üyelerimiz ise Çolak’a taleplerini iletti.

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZDEN 
İŞYERLERİNE ZİYARET
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Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, 
örgütlü olduğumuz Temsa işyerinde 
çalışan Hakan Akkuş’u geçirdiği kalp 
krizinden dolayı hastanede ziyaret 
etti. 

Şube Başkanımız Aydın’a, Temsa işyeri 
baş temsilcimiz Sami Kocamış eşlik etti. 

Aydın ve Kocamış, üyemiz Akkuş’a geç-
miş olsun dileğinde bulunurken sağlıklı 
bir şekilde işinin başına dönmesi te-
mennisinde bulundu.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Yö-
netimimiz, Öz Orman-İş Sendikası Adana Şube 
Başkanlığını ziyaret etti.

Şube Başkanımız Aydın, Başkan Şahin Cerit'e geçir-
miş olduğu kazadan dolayı geçmiş olsun dileğinde 
bulundu.

Adana Şube Yönetimimize, kardeş sendikamız Öz Gı-
da-İş’in Adana Şube Yönetimi de eşlik etti.

Adana Şube Başkanımız Sedat 
Aydın, örgütlü olduğumuz Tem-
sa işyerine ziyarette bulundu. 

Aydın, 2021-2023 MESS Grup Top-
lu İş Sözleşmesi taslağını, farklı 
vardiyalarda bir araya geldiği üye-
lerimizle paylaşarak süreçle ilgili 
bilgilendirme yaptı. 

Üyelerimiz, Şube Başkanımıza 
verdiği bilgilerden dolayı teşekkür 
ederek taleplerini dile getirdi.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, Şube Sekreterimiz Ahmet Gürses ve Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz Fatih 
Taytaş, Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı kardeş sendikalarımızdan Öz Finans-İş Sendikası ve Öz Sağlık-İş Adana 
Şubesinin 1. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Şube Başkanımız Aydın, Öz Finans Adana Şube Yönetimi ve Öz Sağlık-İş Şube Yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunur-
ken yeni dönemde de başarılarının devamını diledi.

ADANA ŞUBE BAŞKANIMIZDAN 
ÜYEMİZE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

ADANA ŞUBEMİZDEN 
ÖZ ORMAN-İŞ’E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

ŞUBE BAŞKANIMIZ AYDIN 
ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

ADANA ŞUBE YÖNETİMİMİZ ÖZ FİNANS-İŞ 
VE ÖZ SAĞLIK-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI 
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Kocaeli’de faaliyet gösteren HEBO Yapı ve Gürdesan 
Gemi A.Ş.’de işçilerin sendikamız Özçelik-İş’e üye ol-
masıyla 8 üyemiz işten atıldı. 

İşten atılan üyelerimiz fabrika önünde direnişe başladı.  
Çayırova Şekerpınar’da prefabrik üretimi yapan HEBO 
Yapı’da ve Gürdesan Gemi’de sendikamız çoğunluk tespi-
tini aldı. Sendikamıza üye olan 8 işçinin işten çıkarılması 
üzerine Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, şube yö-
netimimiz ve temsilcilerimiz fabrikaların önünde direniş 
başlattı. 

Sendikamız ile Sebat Çakmak Sınaı Tüketim Malları 
San. A.Ş. işyeri arasındaki 3.dönem  Toplu İş Sözleş-
mesinde anlaşma sağlandı. 

2021-2022 yıllarında geçerli olacak sözleşme üyelerimizin 
kararlılığı ve desteği ile imzalandı. Gebze Şube Başkanı-
mız Şerafettin Koç, toplu iş sözleşmesinin üyelerimize ve 
sendikamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Gebze Şubemizin temsilciler meclisi toplantısı, Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç başkanlığında şube bina-
mızda gerçekleştirildi.

Temsilciler meclisine Gebze şube yönetimimiz ve sendika temsilcilerimiz katılım gösterdi. Toplantıda sendika temsilcileri-
miz işyerleriyle ilgili bilgilendirme yaparken, sendikal örgütlenme çalışmaları müzakere edildi.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, şube yönetim 
kurulumuz ve temsilcilerimiz örgütlü olduğumuz Mas-
taş Makina Kalıp, örgütlenme çalışmalarına devam et-
tiğimiz Adin Oto ve kardeş sendikalarımızdan Petrol-İş 
Sendikası’nın Gebze şubesinin örgütlenme çalışmaları 
yaptığı Nedex Kimya işyerinde direnişte olan işçilere 
destek ziyaretinde bulundu.

Şube Başkanımız Koç, emekçilerin sendikal örgütlenme 
mücadelelerini alkışlamak ve destek olmak direniş gerçek-
leştirilen emekçilerle sohbet edip sloganlar attı. 

Sendikamızın örgütlü olduğu Eku Fren ve Döküm San. A.Ş.’de temsilcilik seçimi yapıldı.

Eku Fren Kampana ve Döküm San. işyerinde 13 Eylül 2021 tarihinde yapılan işyeri temsilcilik seçimin sonucunda üyelerimi-
zin oylarıyla  Baştemsilciliğe İbrahim Çam,  temsilciliğe Adem İnce ve Neslihan Güler seçildi.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, seçimin sendikamıza, üyelerimize ve işyerine hayırlı olmasını temenni etti.

GEBZE ŞUBEMİZ HEBO YAPI VE 
GÜRDESAN GEMİ’DE 

DİRENİŞTE

SEBAT ÇAKMAK’TA 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

 İMZALANDI

EKU FREN’DE TEMSİLCİLİK SEÇİMİ YAPILDI

GEBZE ŞUBEMİZDE TEMSİLCİLER MECLİSİ YAPILDI

GEBZE ŞUBEMİZDEN DİRENİŞTEKİ İŞÇİLERE 
DESTEK ZİYARETLERİ
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Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, Seydişehir’de yeni kurulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Seydişehir Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.

Ziyarette, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Muhammed Kiremitçi ile bir araya gelen Şube Başkanımız Kaban, 
Kiremitçi’ye sendikamız ve sendikal faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kiremitçi, Şube Başkanımız Kaban’a çalışmalarında başarılar diledi.

Seydişehir Şubemizin Temsilciler Meclisi Toplantısı, Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban’ın başkanlığında Sey-
dişehir Şubemizde gerçekleştirildi.

Temsilciler Meclisine, Seydişehir Şube Yönetim Kurulumuz ve işyeri temsilcilerimiz katıldı.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Engelliler Komitesi Başkanı Hanifi Karadağ, Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Ka-
ban’ı ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Karadağ, Şube Başkanımıza hediye takdiminde bulundu. Şube Başkanımız gösterdiği nezaket ziyaretinden 
ve hediyelerinden dolayı Komite Başkanı Karadağ’a teşekkürlerini dile getirdi.

Sendikamıza bağlı Seydişehir şubemiz ile Asil Mobilya 
arasında üyelerimize özel indirim anlaşması imzalandı.

Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, indirim anlaşmasının üye-
lerimize hayırlı olmasını diledi.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN 
SOSYAL HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZİN 
TEMSİLCİLER MECLİSİ YAPILDI

ENGELLİLER KOMİTE BAŞKANINDAN 
SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE ZİYARET

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE  ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI
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Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5’inci yıl dönümünde 
hain darbe girişiminde vatanı uğruna canlarını feda eden 
HAK-İŞ Şehitlerimiz Celalettin İbiş, Ali Karslı, Ahmet Özsoy, 
Hakan Gülşen ve bütün 15 Temmuz şehitlerimizi Ankara 
Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde 
dualarla andı.

15 Temmuz Şehitliği Karşıyaka Mezarlığı’nda, 15 Temmuz 2021 
tarihinde gerçekleştirilen anma etkinliğine Hak-İş Genel Başka-
nı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız 
ve Av. Hüseyin Öz, Hak-İş Genel Sekreteri Eda Güner, Genel 
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, konfederasyonumu-
za bağlı kardeş sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, şehit 
yakınları, gazilerimiz ve basın mensupları katıldı. 

Anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, Bursa’da faaliyet göste-
ren örgütlü işyerimiz Mastaş Makine A.Ş.’de greve çıkan üyelerimize destek ziyaretinde bulundu.

Şube Başkanımız Çolak ve Bölge Başkanımız Cansu, grevin 20. gününde Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü ve üyelerimiz-
le bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi aldı. 

Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü, Ankara Bölge 
Başkanımız Hüseyin Cansu’ya ziyarette bulundu. 

Bölge Başkanımız Cansu, 2. lig müsabakaları için Anka-
ra’ya gelen Sakarya Ampute Futbol takımını akşam yeme-
ğinde misafir etmenin mutluluğunu yaşadı. 

Cansu: “Özrümle değil özgürlüğümle ilgilen diyen kardeş-
lerimizle birlikte olmak harikaydı. Sizleri evimizde, şube-
mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Ankara Bölge Başkanlığımıza bağlı örgütlü olduğu-
muz Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Türkiye 
Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü ile sendikamız 
arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, sözleşmenin üyelerimi-
ze ve sendikamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Ankara Bölge Başkanlığımıza bağlı Temsan Türkiye 
Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı 
işyerlerine ilişkin olarak TÜHİS Kamu İşverenleri Sendi-
kası ile Sendikamız arasında yürütülen Toplu İş Sözleş-
mesi 23.08.2021 tarihinde imzalanmıştır.

İmza törenine Sendikamız Genel Sekreteri Hicret Bozoklu, 
Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, Bölge Sekreteri-
miz Cemalettin Köse ve Muhasip üyemiz Şaban Atak katıldı. 
Bölge Başkanımız Cansu, sözleşmenin üyelerimize ve sen-
dikamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZ 
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZ VE 
ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZDAN MASTAŞ GREVİNE DESTEK 

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZ 
SAKARYA AMPUTE FUTBOL 
KULÜBÜNÜ MİSAFİR ETTİ

DHMİ VE TPAO’DA TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ ANLAŞMAYLA 

SONUÇLANDI

TEMSAN İŞYERİNDE TİS İMZALANDI
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Vefat ve Başsağlığı
KARABÜK ŞUBEMİZE BAĞLI

KARDEMİR A.Ş. işyerinde çalışan üyemiz;

Adem Sevener vefat etmiştir.

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI

PARSAT A.Ş işyerinde çalışan üyelerimizden;

Ömer Demir’in annesi,

Zeki Karakoç’un annesi,

Gürsel Kaya’nın annesi,

Erol Öztürk’ün annesi,

Öztürk Tekin’in annesi,

sendika temsilcimiz Metin Gökçegil’in kızı,

ÜMİT BİSİKLET A.Ş işyerinde çalışan üyemiz;

Salih Kelekli’nin babası,

TERMO TEKNİK A.Ş işyerinde çalışan üyelerimizden;

Cavit Doğan Gürsoy’un babası,

Fırat Çapin’in babası ve Cengiz Çapin’in ağabeyi,

Sezgin Altun’un annesi,

KARDEŞ ELEKTRİK A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;

Kadir Yorulmaz ve

Özay Canıtez’in annesi vefat etmiştir.

GEBZE ŞUBEMİZE BAĞLI

EPAŞ PETROL ENERJİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.’de çalışan temsilcimiz;

Erdoğan Düzdaban'ın kayınvalidesi,

MMK METALURJİ SAN TİC.VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.’de çalışan temsilcimiz;

Hüseyin Acar’ın annesi ,

EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN A.Ş.’de çalışan üyemiz;

Hasan Topal'ın babası, 

temsilcimiz Ahmet Ergön’ün kayınpederi , 

SEBAT ÇAKMAK SINAİ VE TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Ahmet Gölet'in babası, 

Seda Tuna ve Murat Tuna’nın ablası,

UĞUR TENEKE AMBALAJ VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Baki Duran'ın ağabeyi, 

Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, Eskişehir'de faaliyet gösteren örgütlü olduğumuz Aspen Yapı ve Ankara’da bu-
lunan Temsan Türkiye Elektromekanik’e ziyarette bulundu.

 İki vardiya halinde çalışan Aspen Yapı işyerinde ve Temsan’da üyelerimizle bir araya gelip sohbet eden Bölge Başkanımız 
Cansu, üyelerimize sendikal çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Temsan'a gerçekleştirilen ziyarette Başkan Cansu'ya, 
örgütlü olduğumuz Emek Boru'da çalışan işyeri temsilcilerimiz de eşlik etti.

Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, örgütlü olduğumuz DHMİ 
Adana Havalimanı’nda çalışan üyemiz Numan Aksoy ve Mustafa 
Bolat’ı geçirdikleri iş kazası sonrasında geçmiş olsun ziyaretinde 
bulundu.

Bölge Başkanımız Cansu’ya, Hatay Havalimanı’nda çalışan temsilcimiz 
Yakup Ekici eşlik etti. Cansu üyelerimize acil şifalar dileyerek bir an önce 
sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

Sendikamıza bağlı Ankara Bölge Başkanlığımızın örgütlü bulunduğu Emek Boru’da çalışan işyeri temsilcilerimiz, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Bayram Altun ve Ferhan Öner’i makamlarında ziyaret etti.

Ziyarette Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu da yer aldı. Başkan Yardımcılarımız Altun ve Öner, temsilcilerimizin işyer-
leri için çok önemli bir yapı taşı olduğunu belirterek sendikamız Genel Yönetim Kurulunun ve Ankara Bölge Başkanlığımızın 
üyelerimizden gelen talep ve beklentileri karşılama noktasında büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

ANKARA BÖLGE BAŞKANIMIZDAN 
İŞYERLERİNE ZİYARET

CANSU’DAN ÜYEMİZE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

EMEK BORU’DAN 
GENEL YÖNETİM KURULUMUZA ZİYARET
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Kazım Aydın'ın kayınpederi,

Murat Öztürk'ün annesi, 

AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Gülnar Saygı'nın annesi, 

Seval Tuna’nın ablası, 

DOĞUŞ ALÜMİNYUM SAN. A.Ş.’de çalışan temsilcimiz;

Halil Karagöz'ün babası vefat etmiştir.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE BAĞLI

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;

Oğuz Özkay’ın babası,

Ahmet Uyar’ın eşi,

Emrullah Deniz’in annesi,

Kenan Çalışkan’ın annesi,

Zafer Kumru’nun oğlu,

Mehmet Köse’nin annesi,

Kenan Çelik’in abisi,

Ahmet Yıldız’ın annesi,

Ercan Şimşek,

Cumali Kumru’nun abisi,

Şaban Solak’ın annesi,

Metin Menekşe’nin annesi,

Ertuğrul Ceylan’ın abisi,

Alaaddin Kara ve Ahmet Kara’nın babası,

Hasan Göksu’nun babası,

Alaaddin Kara’nin kardeşi,

Ahmet Kara,

Ali Ateş’in babası,

Özkan Altuner’in abisi,

Saim Köşeli’nin annesi vefat etmiştir.

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI

DHMİ Ağrı Havalimanı’nda çalışan üyemiz;

 Erdal Atalay’ın eşi vefat etmiştir.

Özçelik-İş Sendikası olarak  vefat edenlere Allah’tan rahmet, 
kederli ailelerine başsağlığı dileriz…

TEŞKİLAT İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL AVRUPA 
HAVACILIK ŞUBE

Fevzi Çakmak Mahallesi Çakmak Sokak 
Apaydın İş Merkezi No: 2 Kat:1 D:1 
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 552 38 26 
Faks: 0 (212) 452 38 26

İSTANBUL ANADOLU 
HAVACILIK ŞUBE

Zümrütevler Mahallesi Şebboy Sokak
No: 1 K: 3 D: 5/6 Maltepe/İSTANBUL

Tel:  0 (216) 375 68 66 
Faks: 0 (216) 378 68 36

KARABÜK ŞUBE
Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak No:1/1 
KARABÜK

Tel:  0 (370) 424 35 50-418 20 71
Faks: 0 (370) 424 30 11

KAYSERİ ŞUBE
Gevher Nesibe Mahallesi Gök Geçidi Erdem 
Plaza No:17 Kat:2 Daire: 5-8 Kocasinan/KAYSERİ

Tel:  0 (352) 222 44 17-222 79 26 
Faks: 0 (352) 222 44 17

İSKENDERUN ŞUBE
Dumlupınar Mahallesi 265. Sokak No: 2 
Kat: 1 Daire: 2 İskenderun/HATAY

Tel:  0 ( 326 ) 615 88 90 
Faks: 0 ( 326 ) 615 89 88

İSTANBUL 2 NO’LU 
ŞUBE

Karlıktepe Mahallesi Özsöğüt Sokak No: 20/1 
Kartal/İSTANBUL

Tel:  0 (216) 306 60 04-306 60 05 
Faks: 0 (216) 306 60 05

İSTANBUL 1 NO’LU 
ŞUBE

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1994 Sokak 
No: 2 Kat: 2 D: 16 Esenyurt/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 534 82 51-534 87 54 
Faks: 0 (212) 534 16 82

ADANA ŞUBE
Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi Central Plaza 
No: 39 Kat: 9 D: 94-95 Seyhan/ADANA

Tel:  0 (322) 351 48 34-352 56 48 
Faks: 0 (322) 351 48 34

SEYDİŞEHİR ŞUBE
Kızılcalar Mahallesi 153402. Sokak Özçelik-İş 
Apartmanı No: 2/4 Seydişehir/KONYA

Tel:  0 (332) 582 64 47 
Faks: 0 (332) 582 64 47

GEBZE ŞUBE
Sultan Orhan Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 30 
Daire:1 Gebze/KOCAELİ

Tel:  0 (262) 641 24 97 
Faks: 0 (262) 646 59 55

BURSA ŞUBE
Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi No:323 Kat: 4 
Daire: 3 Nilüfer/BURSA

Tel:  0 (224) 221 45 51-220 71 26 
Faks: 0 (224) 221 45 51

SAKARYA ŞUBE
Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı 
No: 48/203 Adapazarı/SAKARYA

Tel:  0 (264) 277 21 91 
Faks: 0 (264) 277 21 91

ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi Melek Sokak 
No:1/4-5 Sincan/ANKARA

Tel:  0 (312) 23246 64 
Faks: 0 (312) 23246 65

KOCAELİ BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi 
İpek Apartmanı No: 87 Kat: 4 İzmit/KOCAELİ

Tel:  0 (262) 322 16 22
Faks: 0 (262) 323 75 94

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 
No: 36 Kat: 2 Daire: 2 OSMANİYE

Tel:  0 (328) 813 50 45 
Faks: 0 (328) 813 50 45

EGE VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Anafartalar Mahallesi 1608 Sokak No: 12 Kat: 1 
MANİSA

Tel:  0 (236) 231 40 55 0 
Faks: 0 (236) 239 31 89

GENEL MERKEZ: Çukurambar Mahallesi 1476. Sokak No: 6 ÇANKAYA/ANKARA
e-posta: info@ozcelikis.org • Tel: (0312) 417 84 41-42-43 • Faks: (0312) 418 82 24
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Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

“Gömelim gel seni tarihe” 
desem, sığmazsın...
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